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Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

 

 

  

Plats och tid: 

 

Konferensrum Glan, den 5 mars 2018, kl. 13:00-16:30 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 

Herman Vinterhjärta (MP) 

Inge Jacobsson (M) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) ersätter 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Stefan Carlsson (V) 

Carl-Gustaf Mörner (M) §§ 64-81 

Ralph Kronholm (M) ersätter Carl-Gustaf 

Mörner (M) §§ 82-98 

Hugo Andersson (C)§§ 64-81 

Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo 

Andersson (C) §§ 82-98 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Torgny Maurer (SD) 

 

Ersättare: Ralph Kronholm (M) §§ 64-81 

Kristin Yderfors (C) §§ 64-81 

 

Övriga 

deltagare: 

Berit Martinsson, kommunfullmäktiges 

Ordförande 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Anette Asklöf, avdelningschef 

Ann-Christin Ahl Vallgren, handläggare 

Kristina Lohman, sektorchef 

Kristina Muda, handläggare 

Mårten Davidsson, handläggare 

Peter Kindblom, handläggare 

Jonas Andersson, handläggare 

Mats Rossander, Näringslivsrådet 

Patrik Sivertsson, Näringslivsrådet 

 

Linda Johansson, handläggare 

Johan Malmberg, avdelningschef  

Petra Käll Antonsen, handläggare 

Carina Olofsson, avdelningschef 

Magnus Pirholt, chef 

Mikaela Maglica Carlberg, handläggare 

Mats Johansson, handläggare 

Marika Sjödin, handläggare 

Michael Muslijevich Fogelström, 

handläggare 

Åsa Aktner, handläggare 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-03-12 kl. 15:30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

64 - 98 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson (S)  

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 64 

  

Rapportering enligt internkontrollplan - Uppföljning av 

klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria, 

kvartal 4 2017 

2018-§ 65 

  

Rapportering enligt internkontrollplan - inte verkställda beslut 

kvartal 4 2017 

2018-§ 66 

  

Rapportering enligt internkontrollplan - uppföljning Lagen om 

skydd mot olyckor 2017  

2018-§ 67 

  

Skuldförvaltarrapport januari 2018 2018-§ 68 

  

Riskkontroll pensionsplacering januari 2018 2018-§ 69 

  

Patientsäkerhetsberättelse 2017 2018-§ 70 

  

Revidering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

sektor vård och omsorg och sektor social omsorg  

2018-§ 71 

  

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk 

2018-§ 72 

  

Remissvar: Nästa steg? Del 2. Förslag för en förstärkt 

minoritetspolitik (SOU 2017:88)  

2018-§ 73 

  

Svar på motion - läxfri skola  2018-§ 74 

  

Svar på e-förslag - Lekplats Östra Hårstorp 2018-§ 75 

  

Svar på medborgarförslag - skyltning om att köra sakta vid 

lekplats Getryggen 

2018-§ 76 

  

Återremitterat ärende medborgarförslag - bevara och skydda 

tätortsnära natur 

2018-§ 77 

  

Återremitterat ärende, medborgarförslag - skydd för vissa skog- 

och naturområden i omkring Grytgöl/Folkström m.m. 

2018-§ 78 

  

Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet 2018-§ 79 
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Val av ledamot och vice ordförande i folkhälsorådet 2018-§ 80 

  

Informationsärenden 2018-§ 81 

  

Förstudie med tillhörande finansiering för organisering av 

30/35  

2018-§ 82 

  

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av den förändrade 

politiska organisationen i Finspångs kommun 

2018-§ 83 

  

Svar på revisionens granskning och rekommendationer av barn- 

och ungdomsvården i Finspångs kommun 

2018-§ 84 

  

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun 2018-§ 85 

  

Integrationsstrategi för Finspångs kommun 2018-§ 87 

  

Svar på medborgarförslag - Skidspår längs gång- och 

cykelvägen från Sjöviksvägen 

2018-§ 88 

  

Avtal med Byrån mot diskriminering 2018-§ 89 

  

Medborgarundersökning 2017 2018-§ 90 

  

Låneram för fortsatta investeringar Vallonbygden AB 2018-§ 91 

  

Samordning av bolagskoncernen 2018-§ 92 

  

Extra stöd för projektet Energiriket - e-plattform för effektiva 

och hållbara energilösningar med stark företagskoppling 

2018-§ 93 

  

Inriktningsprogram för offentliga rummen i Finspångs centrum 

- referensgruppens förslag 

2018-§ 94 

  

Regler gällande resebidrag till gymnasieelever folkbokförda i 

Finspångs kommun 

2018-§ 95 

  

Regler gällande inackorderingsbidrag till gymnasieelever 

folkbokförda i Finspångs kommun 

2018-§ 96 

  

Anmälan av delegationsbeslut 2018-§ 97 

  

Delgivningar 2018-§ 98 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 64 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att följande ärende tas med omedelbar 
justering 10. Remissvar: Nästa steg? Del 2. Förslag för en förstärkt minoritetspolitik (SOU 
2017:88) 
 
Att följande ärenden läggs till: 15 b) Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet. 15 c) 
Val av ledamot och vice ordförande i folkhälsorådet 
 
Att följande ärende utgår 22. Ombudgetering av driftmedel från 2017. 
 
Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 17. Förstudie med tillhörande finansiering 
för organisering av 30/35. 18. Revisionsrapport - Uppföljande granskning av den förändrade 
politiska organisationen i Finspångs kommun. 27. Låneram för fortsatta investeringar 
Vallonbygden AB 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att följande ärende tas med omedelbar justering 10. Remissvar: Nästa steg? Del 
2. Förslag för en förstärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 
  

2. Att följande ärenden läggs till: 15 b) Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
15 c) Val av ledamot och vice ordförande i folkhälsorådet. 
 

3. Att följande ärende utgår 22. Ombudgetering av driftmedel från 2017. 
 

4. Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 17. Förstudie med tillhörande 
finansiering för organisering av 30/35. 18. Revisionsrapport - Uppföljande granskning 
av den förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun. 27. Låneram för 
fortsatta investeringar Vallonbygden AB 
 

5. Att fastställa ärendelistan. 
 
- - - - - 
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2018-§ 65   Dnr: KS.2018.0093 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - Uppföljning av 
klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria, 
kvartal 4 2017 

Sammanfattning 
Avslutade klagomål/ synpunkter – sammanställning kvartal 4 2017 

Typ av avslutade 
klagomål 

Myndighetsutövning Verkställighet 

 IFO LSS Adm IFO LSS Summa 

Bemötande 1 - - 2 - 3 

Tillgänglighet 1 - - 1 - 2 

Handläggning - - - - - - 

Insatser 1 - - - 1 2 

Inflytande - - - - - - 

Verksamhet 1 - - 1 - 2 

Politiska beslut - - - - - - 

Övrigt; bl a kompetens - - - - - - 

Summa 4 - - 4 1 9 

Vem lämnade 
klagomålet 

IFO LSS Adm IFO LSS Summa 

Klient/ brukare - - - 2 - 2 

Närstående 2 - - - 1 3 

Granne el dyl - - - - - - 

Personal/ 
samarbetspartner 

- - - - 2 2 

Annan enskild pers/ 
grupp/ anonym 

- - - - - - 

Klagomål via 
Inspektionen för Vård 
och Omsorg 

1 - - - - 1 

-Summa 3 - - 2 3 8 

Åtgärder IFO LSS Adm IFO LSS Summa 

Lex Sarah utredning - - - - 2 2 

Lex Sarah utredning till 
IVO 

- - - - - - 

Yttranden till IVO - - - - - - 

Rättat till fel 
 

    1 1 

Uppdaterad/ Översyn av 
rutin/ Ny rutin 

- - - - - - 

Samtal med personal 3 - - 2 1 6 

Förbättrad information - - - 1 1 2 
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Förbättrad tillgänglighet - - - - - - 

Förbättrad handläggning - - - - - - 

Information/ 
förtydligande 

2 - - - 1 3 

Kompetensutveckling - - - 1 - 1 

Ingen åtgärd från IVO - - - - - - 

Summa 5 - - 4 6 15 

Återkoppling IFO LSS Adm IFO LSS Summa 

Chef/ Sektorchef - - - 2 - 2 

Personal 1 - - - - 1 

Handläggare för 
klagomålet 

2 - - - - 2 

Personal/ handläggare av 
klagomål + chef/ 
sektorchef 

- - - - 3 3 

Framgår ej/ anonym/ 
sekretess 

- - - - - - 

Summa 3 - - 2 1 8 
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Pågående handläggning inom sektorn, brytpunkten kvartal 4 (2017) – 1 (2018) 

Enhet Antal 
klagomål 

Antal 
yttranden 
hos IVO 
Avvaktar 
svar 

Antal Lex 
Sarah 
utredningar 

Antal Lex 
Sarah 
utredningar 
hos IVO 
Avvaktar svar 

LSS Utförare 4 0 2 0 

IFO 
Myndighetskontor 

0 0 3 0 

     

Under 2017 års fjärde kvartal har totalt 6 klagomål/ synpunkter samt 2 lex 
Sarah utredningar genomförts.   
Under kvartalet har det inkommit klagomål/ synpunkter på individ- och 
familjeomsorgens (IFO) myndighetsutövning samt på LSS och IFO verkställighet. 
Under kvartalet har det varit flera olika områden som berörts. Inkomna klagomål/ 
synpunkter har lämnats av klient/ brukare samt av närstående. Det har även 
inkommit klagomål från personal/ samarbetspartners. 
Verksamheterna har utifrån klagomålen främst åtgärdat klagomålet genom samtal 
med personal samt arbetat med att förtydligande av information.  
Vid samtliga fall har lämnat klagomål/ synpunkter fått återkoppling från chef/ 
sektorchef, personal eller från handläggare för klagomålet. 
 
Båda lex Sarah utredningarna, som genomfördes under kvartal 4, visade att de 
inträffade händelserna hade haft mindre betydelse för de enskilda men att det med 
stor sannolikhet att de inträffade händelserna inträffar igen. Enligt 
konsekvensmatrisen som används vid lex Sarah utredningar bedömdes händelserna 
vara kategori 1 även om risken är stor att händelserna inträffar igen.  
 
Bedömningen är att de enskilda utsatts för mindre obehag. Utifrån den 
bedömningen sker inga anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Planerade åtgärder kommer att vidtas med anledning av rapporten och ansvariga 
enhetschefer för verksamheterna är ansvarig för genomförande och uppföljning av 
planerade åtgärder. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen. 

 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 8 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 66   Dnr: KS.2018.0094 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - inte verkställda beslut 
kvartal 4 2017 

Sammanfattning 
Uppföljning av interkontrollplanen angående sektor Social omsorgs avseende 
uppföljning av inte verkställda biståndsbeslut, kvartal 4 2017. 

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. 

Orsak till att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika 
orsaker: Uppdragstagare kan saknas eller 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 4 2017. 

Insatskategori Nuläge Man Kvinna  

Antal dagar   
sedan beslut/ 
avbrott 

Daglig verksamhet Avslutat 1   

Daglig verksamhet Ej verkställt  1 787 

Daglig verksamhet Avbrott 1  791 

Daglig verksamhet Avbrott  1 651 

Daglig verksamhet Avbrott 1  456 

Daglig verksamhet Avbrott 1  456 

Daglig verksamhet Avbrott  1 420 

Daglig verksamhet Avbrott 1  313 

Daglig verksamhet Avbrott 1  304 

Daglig verksamhet Avbrott 1  235 

Daglig verksamhet Avbrott 1  432 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 617 
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Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  531 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 491 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  376 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  362 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 221 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  218 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  206 

Kontaktperson Verkställt  1  
 

Insatskategori Nuläge Man Kvinna  
Antal dagar   
sedan beslut  

Kontaktperson Återtagit  1  

Kontaktperson Ej verkställts  1 302 

Kontaktperson Ej verkställts 1  183 

Bostad för vuxna 
SoL Ej verkställt  1 208 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen 

 

- - - - - 
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2018-§ 67   Dnr: KS.2017.1243 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - uppföljning Lagen om 
skydd mot olyckor 2017  

Sammanfattning 
Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en 
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område. 
Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning 
är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma 
åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av 
denna uppgift.  
I riskhanteringsgruppen ska det ingå representanter från varje sektor inom 
kommunen (Barn och utbildning, Social omsorg, Vård och omsorg, 
Samhällsbyggnad samt Kultur och bildning) och från de kommunala bolagen 
Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB. Varje sektor och 
bolag ska kvartalsvis följa upp att man uppfyller sina åtagande enligt 
handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en gång 
per år, och enligt interkontrollplan halvårsvis uppföljning i februari. 
 
Kommunen har nått stor framgång med säkra fordon, säkra vägar och utbildning 
och information om säkerhet i trafiken. Reservkraft finns inom en snar framtid på 
Hällestadsgården och Berggården. Kommunen har också överträffat målen som är 
kopplade till utbildning/information om grundläggande brandkunskap och HLR. 
Under mandatperioden har kommunen jobbat hårt med simkunnighet hos 
medborgarna och kan snart få klassificeringen som en vattensäker kommun. Stora 
utmaningar för sista året på mandatperioden är: 

• 1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerfamiljshus 
För att leva upp till målet krävs mycket resurser och det är inte säkert att 
resultatet blir signifikant. 

• 1:6 Samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat brandlarm 
På grund av ekonomiska resurser så kommer inte målet att klaras av. 

• 3:1Riskinventering 
Det här målet behöver specificeras noggrannare, Vilka risker ska 
undersökas och inventeringen bör även inkludera hemtjänst, På de 
särskilda boendena så inventeras idag brandskyddet. 

• 3:2 Reservkraft 
Vi kommer inte nå målet med att samtliga äldreboende ska få 
reservkraft 

• 4:5 Utbildning för förskoleklasser 
Räddningsenhetens bedömning är att inte alla förskoleklasser anmäler 
sig för utbildning, så målet bedöms ej att klara för 2017. 

• 6:1 och 6:2 suicid 
Det här målet är ett mycket viktigt mål men som kräver mycket resurser, 
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Kommunen har utbildat instruktörer och har börjat planera för hur en 
utbildningsinsats kan se ut, Samtliga sektorer som berörs kommer 
behöva söka extra ekonomiska resurser för att målet ska kunna 
genomföras. 

En grov bedömning är att 70 % av samtliga mål är infriade så här långt och 15 % 
kommer vi inte att klara av, Räddningsenheten kommer under 2018 att påbörja 
processen med nya mål för nästa mandatperiod. 
 
  
Kommunen har formulerat sex säkerhetsmål, som anger vad kommunen 
eftersträvar inom olika områden, respektive prestationsmål som anger vad 
kommunen ska göra under mandatperioden för att nå säkerhetsmålen. 

Säkerhetsmål 1 Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i 

förhållande till tidigare mandatperioder. 

 

Prestationsmål 1:1 Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att 

samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor 

Vård och omsorg. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom 

enkätundersökning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten 

Uppfyllt: 2017-12-31 

Prestationsmål 1:3 Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser 

till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning, Sektor Kultur 

och bildning. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:4 Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt 

anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:5 Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand 

eller annan olycka minimeras. 

Ansvarig: Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, 
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Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:6 Kommunens samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat 

automatiskt brandlarm. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Barn och utbildning, 

Sektor Kultur och bildning, 

Uppfyllt: Under mandatperioden  

Prestationsmål 1:7 Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda 

bränder på skolor. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 
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Säkerhetsmål 2 Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i 

förhållande till tidigare mandatperioder. 

 

Prestationsmål 2:1 Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen, 

särskilt gällande väg 215 och RV51. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Samhällsplaneringsenheten. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen 

Prestationsmål 2:2 Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon, 

skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på 

alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex. 

bälteskudde för barn). 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 2:3 Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor 

och skolskjutsar är försedda med alkolås. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 2:4 I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i 

trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i 

trafiken. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Årligen 

 

Säkerhetsmål 3 Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för 

personer med vårdbehov inom kommunen ska öka. 

 

Prestationsmål 3:1 Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 3:2 Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna 

anordnas. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 3:3 Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland 

äldre. 
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Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

  

Säkerhetsmål 4 Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra 

olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor. 

Prestationsmål 4:1 Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos 

kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Sektor Kultur och bildning, 

Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Årligen 

Prestationsmål 4:2 På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid 

bränder och andra olyckstillbud. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt  

Prestationsmål 4:3 Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap 

och hjärt-lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 

Prestationsmål 4:4 Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärt-

lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Årligen 

Prestationsmål 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd 

mot olyckor. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Årligen 
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Säkerhetsmål 5 Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och 

drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå. 

Prestationsmål 5:1 Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål: 

 Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i 

läroplanen för grundskolan. 

 Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid 

vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärt-

lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 5:2 Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja 

säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med 

särskilda behov. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor kultur och bildning 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 5:3 All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat 

säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall. 

Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar 

som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 5:4 Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra 

sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap 

om detta, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan 

finnas i kommunen. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänst 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt 

Prestationsmål 5:5 I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning 

av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänst 

Uppfyllt: 2016-06-01 

Prestationsmål 5:6 Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och 

information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet. 
 

2. Att besluta om av avrapportering skett i enlighet med gällande 
internkontrollplan. 
 

3. Att delge kommunfullmäktige informationen. 

 
- - - - - 

 
  

Säkerhetsmål 6 Antalet självmord och självmordsförsök ska minska. 

Prestationsmål 6:1 Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta 

personer som står i begrepp att ta sitt liv. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 6:2 Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 

Prestationsmål 6:3 Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 

barn och unga. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 17 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 68   Dnr: KS.2018.0007 

 

Skuldförvaltarrapport januari 2018 

 
Ränterisk 
Andel ränteförfall inom 1 år är 23% varav 18,7% mot rörlig ränta. Den volymvägda 
genomsnittliga räntebindningstiden är 2,9 år.  

Finansieringsrisk 
Andel kapitalförfall inom 1 år är 23,5%. Den volymvägda genomsnittliga 
kapitalbindningstiden är 2,26 år.  
 
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning. Ledningsstaben redovisar 
årets första skuldförvaltarrapport;  januari 2018. Genomsnitträntan är i princip 
oförändrad och uppgår till 1,96%. Ingen avvikelse mot finanspolicyn föreligger. 

 
Ränterisk 
Andel ränteförfall inom 1 år är 23% varav 18,7% mot rörlig ränta. Den volymvägda 
genomsnittliga räntebindningstiden är 2,9 år.  

Finansieringsrisk 
Andel kapitalförfall inom 1 år är 23,5%. Den volymvägda genomsnittliga 
kapitalbindningstiden är 2,26 år.  

 

 Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

 

- - - - - 
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2018-§ 69   Dnr: KS.2018.0004 

 

Riskkontroll pensionsplacering januari 2018 

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 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid 
ska kunna täckas av pensionsportföljen. 

Den totala risksituationen har stärkts under januari. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 148,4% (145,7%). Värdet på 
pensionsportföljen är i princip oförändrad samtidigt som värdet på skulden har 
minskat. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att 
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.  

Vid avstämningstillfället uppfyllde pensionsportföljen kravet på max fördelning per 
tillgångsslag enligt finanspolicyn. Exempelvis uppgår andelen aktier till 35%, limiten 
är max 40%. 

 

Datum Typ av transaktion   Instrument  Likvidbelopp 

2018-01-15 Återinvest. Utdeln Likvida medel -18 786 

2018-01-31 Återinvest. Utdeln Likvida medel -283 

    

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten. 

 
- - - - - 
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2018-§ 70   Dnr: KS.2018.0078 

 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Sammanfattning 
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I lagen sägs att vårdgivaren 
ska leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god 
vård och säkerhet upprätthålls. 

Vidare ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga  
vårdskador.  

Patientsäkerhetsarbetet ska årligen sammanfattas i en berättelse som ska innehålla 
vad som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den 
från 1 mars. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelserna för den kommunala hälso- och 
sjukvården år 2017. 
 

- - - - - 
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2018-§ 71   Dnr: KS.2018.0058 

 

Revidering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
sektor vård och omsorg och sektor social omsorg  

  

Sammanfattning 
Sektor vård och omsorg har under 2017 fått ett prioriterat uppdrag att utveckla 
digitalt uppföljningssystem för det systematiska lednings- och kvalitetssystemet med 
start inom äldreomsorgen. 
 
Första steget i detta uppdrag har varit att ta fram ett aktuellt ledningssystem för det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det finns i många delar en tydlighet i lagstiftningen, 
SOSFS 2011:9 och vägledningar vad ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete ska innehålla. Föreslaget ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete är tänkt som ett ramverk där det åligger varje sektor och enhet att 
fastställa sina egna processer. Dessa ska sedan följas upp via kvalitetsberättelse och 
internkontrollplan.  
 
Under 2018 kommer revideringen av ledningssystemet för det systematiska 
kvalitetsarbetet innebära att berörda sektorer måste arbeta med att kartlägga sina 
processer som ska ingå i ledningssystemet och att dessa tar sats i risk och 
väsentlighetsperspektivet. 
 
 I arbetet med att revidera ledningssystemet har det under våren varit representanter 
från sektorerna Kultur och bildning, Social omsorg samt Vård och omsorg som 
arbetat med frågan. Under hösten har arbetet fortsatt utifrån den nya organisationen 
av sektorerna. Justeringar har gjorts utifrån förändringar som gjorts i lagstiftning, 
SOSFS 2011:9 mm.    

 

 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar på ett tillägg i attsats 2.  
 

- …till 2018-06-30. 

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anta revidering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

2. Att steg ett i det prioriterade uppdraget är genomförd samt att flytta fram 
slutdatumet för fortsatt arbete med det prioriterade uppdraget och dess 
processer till 2018-06-30. 

 
- - - - - 
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2018-§ 72   Dnr: KS.2018.0090 

 

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk 

Sammanfattning 
Region Östergötland och länets kommuner har antagit denna 
samverkansöverenskommelse avseende vård, stöd och behandling för personer med 
missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning, som har behov av 
insatser från båda huvudmännen. 
 
Under våren 2017 fattade Samrådet för vård och omsorg (SVO) och länets 
Ledningsgrupp (LGVO) beslut att sammanföra de två tidigare överenskommelserna 
till en gemensam, som ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen för 
båda målgrupperna. 
 
Syftet med överenskommelsen är att personer i målgrupperna ska ges möjlighet till 
återhämtning, delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra samt möjlighet 
till vård, stöd och andra insatser för att behålla eller förbättra sin hälsa och sina 
funktioner. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att Finspångs kommun godkänner överenskommelsen om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 

 
- - - - - 
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2018-§ 73   Dnr: KS.2017.1206 

 

Remissvar: Nästa steg? Del 2. Förslag för en förstärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:88)  

Sammanfattning 
Regeringen tillsatte en särskild utredare att göra en översyn och analys av lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetet resulterade i ett 
delbetänkande, SOU 2017:60 Nästa steg?  Förslag för en stärkt minoritetspolitik, 
som kommunstyrelsen lämnade yttrande kring till Kulturdepartementet i september 
2017 (KS.2017.0718). Finspångs kommun står fast vid de åsikter som framfördes i 
yttrandet till Kulturdepartementet som i korta drag behandlade statlig finansiering 
av utredarens förslag, statsbidragets användande, förskola på nationella 
minoritetsspråk samt tvåspråkig personal. 
 
Ett slutbetänkande kring översynen av lagen SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik är nu ute på remissomgång och Finspångs 
kommun är utnämnd till en av remissinstanserna.  
 
Beskrivning av ärendet 
Regeringens särskilda utredare har haft i uppdrag att utreda och göra en översyn av 
minoritetspolitiken i Sverige i syfte att ytterligare stärka de nationella minoriteternas 
rättigheter. Utredningens primära intention har varit att särskilt trycka på att 
minoritetspolitiken i högre utsträckning inriktas på överföringen av språk och kultur 
mellan generationerna. Språkrevitalisering samt barn och ungas delaktighet 
prioriteras och att minoritetspolitiken behöver integreras bättre i alla 
politikområden. 
 
Utredarens förslag som berör finlandssvenskar i Finspångs kommun 
Utredning har haft i uppdrag att även analysera finlandsvenska gruppens status i 
Sverige och överväga om de ska erkännas som nationell minoritet.  Regeringens 
särskilda utredare anser det inte är aktuellt att finlandssvenskar ska få nationell 
minoritetsstatus i Sverige, men ser inga hinder i att låta finlandssvenskar delta i 
samråd inom förvaltningsområdet för finska språket. Finspångs kommun delar 
utredningens syn men vill förtydliga rätten till samråd. Finspångs kommun anser att 
enskilda finlandssvenskar är välkomna att delta i samråd, men att det klart ska 
framgå att arbetet i samrådet ska främja finskspråkig samhällsservice samt insatser 
för finska språket och den sverigefinska kulturen. Frågor som rör synliggörande 
eller främjande av finlandssvensk kultur är inte föremål för samråd enligt 5 § lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
 
Förskola på nationellt minoritetsspråk i enlighet med språkstadgan 
Regeringens särskilda utredare har i ett delbetänkande förslagit att minoritetslagen 
förtydligas så att lydelsen helt eller delvis, enligt utredningen en felöversättning av 
språkstadgans engelska urspungstext ”mainly or wholly”, ska ändras till hela eller 
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väsentlig del av. Detta skulle innebära att kommuner i ett förvaltningsområde ska vara 
skyldiga att erbjuda hela eller väsentlig del av förskoleundervisningen på nationella 
minoritetsspråk. Finspångs kommun delar utredningens åsikt att en höjning till nivå 
i huvudsak på minoritetsspråk för närvarande inte är realistiskt. Kommunen har 
svårigheter att rekrytera tvåspråkig personal som talar ett eller flera av nationella 
minoritetsspråken och skulle ha svårigheter att nå upp till de högre kraven.  
 
Grundskolan? Gymnasiet? 
Regeringens särskilda utredare konstaterar att en höjning av åtagandenivån avseende 
grund- och gymnasieskolan torde kräva omfattande lagändringar och kan därmed 
inte föreslå att Sverige skulle höja sin åtagandenivå. 
 
Enkäter och kartläggningar 
Regeringens särskilda utredare har kommit fram till att det är resurskrävande för 
varje kommun att ta fram lämpliga verktyg och metoder för behovskartläggningar 
och datainsamling. Finspångs kommun välkomnar förslaget att det tas fram och 
centraliseras, exempelvis till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Det finns ett behov av verktyg som möjliggör systematiska kartläggningar, 
utvärderingar och jämförelser av kvaliteten i utbudet av service på minoritetsspråk. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Finspångs kommun ser nödvändigheten av ekonomisk kompensation från staten till 
kommuner för de merkostnader som eventuella ändringar av lagen kan medföra. 
Statsbidraget är helt avgörande för arbetet med nationella minoriteter. 
 
Finspångs kommuns utredning har kommit fram till att Finspångs kommun bör 
ställa sig bakom förslaget med förtydligande anseende finlandssvenskarnas 
möjlighet till samråd: 
 

Finspångs kommun anser att enskilda finlandssvenskar kan delta i samråd 
inom förvaltningsområde för finska språket, men att det klart ska framgå att 
arbetet i samrådet ska främja finskspråkig samhällsservice samt insatser för 
finska språket och den sverigefinska kulturen. Frågor som rör synliggörande 
eller främjande av finlandssvensk kultur är inte föremål för samråd enligt 5 § 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att Finspångs kommun ställer sig bakom förslaget till förstärkt 

minoritetspolitik med förtydligande anseende finlandssvenskarnas möjlighet 

till samråd: 

 
Finspångs kommun anser att enskilda finlandssvenskar kan delta i samråd 
inom förvaltningsområde för finska språket, men att det klart ska framgå att 
arbetet i samrådet ska främja finskspråkig samhällsservice samt insatser för 
finska språket och den sverigefinska kulturen. Frågor som rör synliggörande 
eller främjande av finlandssvensk kultur är inte föremål för samråd enligt 5 § 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 

2. Att ta ärendet med omedelbar justering. 
 

- - - - - 
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2018-§ 74   Dnr: KS.2016.0090-3 

 
 

Svar på motion från Larseric Ramlöv (FP) - Läxfri skola 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2015-08-26 (Kf § 162, Dnr 
2015.0413.016) att remittera motion från Larseric Ramlöv (FP) angående läxfri 
skola till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter till kommunfullmäktige 
för beslut. 

Larseric Ramlöv anför följande: 

”Mitt förslag är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle 
innebär att genomföra en läxfri skola i vår kommun samt återkomma med förslag om möjligheten 
att utveckla en läxfri skola i Finspång” 

Beredning av ärendet 
Det finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen definition kring vad en läxa är som 
forskare, lärare och lekmän kan förenas kring. Sedan 1994 finns det inte heller några 
specifika bestämmelser om läxor i skolans styrdokument. Det finns därmed inga 
regleringar som avgör om läxor skall ges, eller hur frekventa och omfattande de 
läxor som eventuellt ges skall vara.  

Skolverkets stödmaterial om läxor i skolan definierar på följande sätt vem som 
beslutar i frågan ” att i avsaknad av reglering runt användning av läxor är det upp till 
lärare och rektorer att utifrån sina respektive uppdrag avgöra om och i sådana fall 
hur de vill arbeta med läxor som en del av den pedagogiska verksamheten”. Det 
ingår i rektorers och lärares uppdrag att sträva efter att ständigt utveckla kvaliteten i 
undervisningen. I denna undervisningspraktik kan läxor vara en del och bör då ingå 
i detta kvalitetsarbete. 

Upplägget av undervisningen skiljer sig inom skolorna i Finspångs kommun 
beroende på en lång rad faktorer vilket gör att upplägget med läxor eller inte också 
skiljer sig åt. Olika ämnen, olika lärare, olika skolor och olika perioduppdelningar på 
året gör att skolorna både är läxfria i vissa delar men inte i andra. Undervisning 
organiseras utifrån regleringar på en mängd andra områden där dessa styr vilket, 
som skolverket också menar, får olika konsekvenser. Ibland är läxor lämpliga, ibland 
inte. 

Förvaltningen menar i sin analys att en konsekvens, av att på kommunal nivå införa 
begreppet läxfri skola, är att det starkt skulle inverka på lärares möjligheter att 
utifrån sin kompetens göra de bedömningar som idag görs när det gäller läxor.  
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
  

1. Att anse motionen besvarad 

2. Att avstå från att reglera undervisningen avseende läxor i Finspångs 
kommuns skolor 

 

- - - - - 
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2018-§ 75   Dnr: KS.2016.0974 

 

Svar på e-förslag - Lekplats Östra Hårstorp 

 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Rauno Heiskanen Dahlström som önskar en 
kommunal lekplats i Östra Hårstorp då det finns många barn i området och att det i 
nuläget saknas en samlingsplats för barn och föräldrar. I brist på annat samlas 
många barn på gatorna för att leka vilket är en säkerhetsrisk. Förslaget är att en 
lekplats skulle kunna placeras på ängsytan mellan Fjärilsvägen och Humlevägen. Se 
bilaga för hela e-förslaget.  
 
Kontakt har tagits med Rauno Heiskanen Dahlström som då berättade att det finns 
mycket småbarnsfamiljer i området och han ser behovet ännu viktigare nu än när 
han ställde förslaget i och med kommunens planer att utveckla området mellan KL-
industri och Östra Hårstorp. Som tidigare skrivet i förslaget påpekas att barnen ofta 
leker på gatan på grund av att det saknas en lekplats i området. 
 
Som förslagsställaren skriver finns det i dagsläget ingen kommunal lekplats i Östra 
Hårstorp. För att en kommunal lekplats ska anläggas måste ett tillräckligt stort 
upptagningsområde ha identifierats. I och med samhällsplaneringens planarbete 
med det nya bostadsområdet Dalsberg, som kommer att ligga intill Östra Hårstorp, 
kommer underlaget/förutsättningarna för en kommunal lekplats i området att öka.  
 
Med anledning av ovanstående kommer samhällsplaneringsenheten i samband med 
pågående planarbete se över behovet av en kommunal lekplats i det aktuella 
området.  
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 

  
2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 

 
- - - - - 
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2018-§ 76   Dnr: KS.2016.1027 

 

Svar på medborgarförslag - skyltning om att köra sakta vid 
lekplats Getryggen 

Sammanfattning 
Sandra Öhrling har lämnat ett medborgarförslag med önskemål om skyltning vid 
lekplatsen vid Getryggen/Högröstavägen i Ljusfallshammar som påminner bilister 
om att där finns lekande barn. Hastigheten på sträckan är låg men många kör för 
fort. Vid kontakt med Sandra framgår att hon har flyttat till en annan kommun men 
att hon fortfarande ser behov av att uppmärksamma bilister att det finns lekande 
barn i området så att hastigheten sänks. 
 
Väghållare för den aktuella vägen är inte Finspångs kommun utan Trafikverket och 
det är de som ansvarar för skyltningen. Förslaget har lämnats vidare till 
Trafikverket. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 

 

2. Att meddela Sandra Öhrling beslutet 

- - - - - 
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2018-§ 77   Dnr: KS.2018.0077 

 

Medborgarförslag - bevara och skydda tätortsnära natur 

 

Sammanfattning 

Curt Andersson har inkommit med ett medborgarförslag innehållande önskemål 

om att skydd av närskog/tätortsnära natur ska tas på allvar. Finspångs kommun 

bör agera så att kalhyggen inte uppstår i närområdenas friluftsnatur och att 

intressen på den levande landsbygden tas tillvara. Samtal via telefon med Curt 

Andersson har förts kring detta.  
 

Finspångs kommun har begränsade möjligheter att påverka andra skogsägare när 

det gäller skogsbruk i närheten av tätorter. När det gäller det kommunala 

skogsinnehavet har kommunen antagit en skogspolicy som fastställer 

målsättningar och skötsel för olika kategorier av skog. I policyn finns 

exempelvis målsättningar om att: 

 Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas 

 Skogens sociala värden ska värnas genom att måna om 

friluftsmöjligheter både vad gäller aktiviteter och avkoppling/rekreation 

 Kommunen ska sträva efter att tillgänglighetsanpassa skogsområden där 

så är lämpligt 

I kommunens skogspolicy står det även (under skötsel för produktionsskogen) 

att: I kommunens produktionsskog tillämpas föryngringsavverkning där 

kalhuggning ska undvikas förutom vid nyexploatering för boende och 

verksamhet. 

Detta sammantaget betyder att kommunen ser ett ansvar både att värna om natur- 

och friluftslivvärden i de kommunala skogarna. De skogar som ägs av annan part 

är svårare att påverka. Dialog kan i vissa fall föras med skogsägare om 

alternativa lösningar till avverkning, detta gäller främst när en stor del av 

kommuninvånarna kommer att påverkas väsentligt av eventuella 

skogsbruksåtgärder.   

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 

  
2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 

 
- - - - -   
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2018-§ 78   Dnr: KS.2017.0494 

 

Återremitterat ärende, medborgarförslag - skydd för vissa 
skog- och naturområden i omkring Grytgöl/Folkström m.m. 

 

Sammanfattning 
Curt Andersson har inkommit med ett medborgarförslag gällande önskemål om 
aktivt stöd från Finspångs kommun för nödvändigt skydd av vissa skogs- och 
naturområden i och kring orterna Grytgöl/Folkström med omnejd. Curt Andersson 
framför att det är viktigt att bevara värdefull natur i kommunen och att mer natur 
bör skyddad genom naturreservat och framhåller då naturen kring Grytgöl och 
Folkström. Det framhålls även att inventeringar av Emmaån behöver ske samt att 

ån erhåller skydd. Det pekas på att kommunen bör agera för att detta ska ske.  
I samtal med Curt Andersson poängterar han att det är viktigt att uppmärksamma 
den förhållandevis orörda naturen som finns kring Emmaån.  

Finspångs kommun har en ambition att kartlägga och värna om kommunens natur. 
Kartläggningen sker i huvudsak genom naturvårdsprogrammets objektsdel där 
kommunen sammanställer tillgänglig kunskap samt utför inventeringar. En 
omfattande uppdatering av objektsdelen genomförs mellan 2016-2018 men 
uppdateringar av enskilda naturområden kommer sedan att göras löpande. Alla 
naturvårdsarter rapporteras in i det nationella systemet Artportalen. Myndigheter 
som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen hämtar information både från Artportalen 
och kommunernas naturvårdsprogram.  

Kommunen gör även naturvärdesbedömningar vid exempelvis ansökningar om 
bygglov, dispens från strandskyddet samt utformning av detaljplaner.  

Kommuninvånarna kan ta kontakt med kommunen för att peka ut begränsade 
områden som är biologisk intressanta och i mån av resurser kan 
naturvårdssamordnaren göra en grov inventering av området.  

Finspångs kommun har få medel och resurser till att förhandla med markägare kring 
reservatsbildning eller biotopskydd. Generellt i Sverige är det i flertalet fall 
Länsstyrelsen som förhandlar med markägare för att bilda skyddade områden.  

Emmaån är utpekat som ett riksintresse för naturvård av Länsstyrelsen och finns 
även i kommunens naturvårdsprogram där det har fått klass 1 (nationellt intresse) 
respektive klass 2 (regionalt intresse) i olika sträckningar. Marken kring ån ägs av 
privata markägare och av större skogsbolag. Finspångs kommun äger ingen mark i 
anslutning till ån. Emmaån är inventerad genom den så kallade Biologisk inventeringen 
av sötvattenmiljöer i Östergötland (BIS) som genomfördes 2006 där vattendraget fick 
klassningarna 1, 2 och 4 (klass 1 är högst). Sträckan Emmaån från Grytgölen är den 
högst klassade sträckan. På senare år har det även gjorts åtgärder av ideella krafter 
som har ökat naturvärdena ännu mer i ån.   
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 
  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 79 
 

Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot till kommunala pensionärsrådet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att välja Lilian Bressler (M) till uppdraget som i ledamot i kommunala 
pensionärsrådet. 
 

- - - - - 
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2018-§ 80 
 

Val av ledamot och vice ordförande i folkhälsorådet 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att välja en ny ledamot och vice ordförande i folkhälsorådet. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att välja Conny Lindgren (V) till uppdraget som i ledamot i folkhälsorådet.  
  

2. Att välja Conny Lindgren (V) till uppdraget som vice ordförande i 
folkhälsorådet.  
 

- - - - - 
   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 35 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 81 
 

Informationsärenden 

 
Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena  
 
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: 
 
a) Organisationsförändringar inom förvaltningsorganisation, Anders Axelsson 
informerar och svarar på frågor. 
 
b) Bönergården sommarlek, Johan Malmberg informerar och svarar på frågor. 
 
c) Omvärldsspaning Agenda 2030 för hållbar utveckling Johan Malmberg, Jonas 
Andersson och Mars Johansson informerar och svarar på frågor. 
 
d) Förskola Lotorp, Kristina Lohman informerar och svarar på frågor. 
 
e) Försäljning Vistinge 6:24, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. 
 
f) Rejmyre Glasbruksfastighet, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 82   Dnr: KS.2018.0190 

 

Förstudie med tillhörande finansiering för organisering av 
30/35  

 
Näringslivsrådet i Finspångs kommun ska vara rådgivande till kommunstyrelsen 
samt driva idéer och frågor som rör företagande i Finspång i syfte att skapa 
attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar i Finspång. 
Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till Finspångs kommun och verka 
som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet i Finspång 
är organiserat genom två kommunpolitiskt förtroendevalda och högst sju ledamöter 
från det lokala näringslivet. Kommundirektör eller av honom utsedd tjänsteman är 
också medlem i rådet. Näringslivet har ordförandeskapet i rådet.  
 
Näringslivsrådet har arbetat fram en vision för Finspång med tillhörande tillväxtmål. 
Grundtanken är att Finspångs kommun och näringslivet behöver en gemensam 
målbild och vision för att vår kommun ska kunna utvecklas till en av Sveriges mest 
framgångsrika och spännande platser.  
 
Näringslivsrådet som presenterade sitt arbete för kommunstyrelsen den 6 februari 
2017, har valt att kalla detta förslag för Vision 30/35 där tillväxtmålet är att 
Finspångs ska arbeta mot att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta satte 
man ett antal rubriker som man ser som centralt för att uppnå detta: 
 
• Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod 
• Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen 
• Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad 
• Finspångs skolor är bäst i regionen 
• Finspång har universitetsutbildning 
• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid 
• Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller 
 
Efter återremiss kompletterades visionen med två ytterligare punkter: 
 
• Finspångs ska ha en hållbar social utveckling  
• Finspångs ska ha en hållbar ekologisk utveckling 
 
 
Finspångs kommun har sedan i kommunfullmäktige den 31 maj 2017 beslutat att 
ställa sig bakom tillväxtmålet (2017-§ 85 Dnr: KS.2017.0199). 
 
Nästa steg för näringslivsrådet har handlat om hur man går vidare för att skapa en 
bred uppslutning kring visionen hos näringslivet och civilsamhället. Man har 
tillskansat sig goda exempel från Motala kommun (tillväxt Motala) och även 
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samverkat med företagarna (lokalt, regionalt och nationellt). Lärdomarna från 
Motala och det vi tar med oss från samverkan med företagarna är behovet av att 
hitta en samarbetsform som blir en organisation i någon form för fortsatt samarbete 
mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle för att förverkliga visionen. 
Organisationen ska vara den enande kraften, den neutrala plattformen och det 
gemensamma varumärket som möjliggör hur vi tillsammans kan arbeta mot vision 
30/35.   
 
Näringslivsrådets förslag på fortsatt arbete är som följer.  
 
Näringslivsrådet fungerar som styrgrupp för en förstudie med huvuduppgiften att 
skapa grunden för en organisation med arbetsnamnet ”Tillväxt Finspång” för 
Finspångs kommun, företagare och de delar av civilsamhället i Finspångs som vill 
jobba mot visionen 30/35. 
 
Styrgruppen tillsätter en projektledare som inom ramen för en kostnad på 90 000 
kronor ska leverera: 
 

• en möjlig organisationsmodell och ett förslag på namn på 
organisationen 

• en sammanställning av företagsstruktur i Finspång som identifierar 
potentiella medlemmar  

• vilka olika nätverk som finns och möjligen saknas som kan ingå i en 
organisering 

• ett syfte med föreningen och ett koncept som testats på några utvalda 
företag 

• en medlemsmodell med åtagande, nytta och kostnader för medlemmar 

• kostnader och modell för gemensam fysisk mötesplats  

• ett konkret förslag för att implementera och skapa medlemsantal och 
engagemang 

 
Arbetet ska löpande stämmas av med Företagarnas styrelse och resultatet ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen av näringslivsrådet innan sommaren 2018. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ge Näringslivsrådet uppdraget att som styrgrupp genomföra förstudien 
som beskrivits ovan.  
  

2. Att finansiera förstudien på 90 000 kronor ur Finspångs kommuns 
utvecklingsmedel för 2018 
 

- - - -   
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2018-§ 83   Dnr: KS.2017.0364 
 

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av den 
förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun 

 

Sammanfattning 
På fullmäktige den 26 april 2017 föredrog revisorerna sin uppföljande granskning av 
den förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun. I rapporten redogör 
revisorerna för sina iakttagelser, men överlämnar rapporten utan att, på sedvanligt 
sätt, förvänta sig ett svar från kommunstyrelsen. Rapporten överlämnades i stället 
för beaktande och för att kunna användas i en fortsatt politisk diskussion. Icke 
desto mindre remitterades ärendet till kommunstyrelsen för beredning. För att svara 
upp mot kommunfullmäktiges remiss uppmärksammar därför förvaltningen 
kommunstyrelsen på detta förhållande och bifogar rapporten utan förslag till svar.   

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att föreslå kommunstyrelsen ta rapporten till protokollet. 
 

2. Att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för information.  

 
- - - - - 
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2018-§ 84   Dnr: KS.2017.1284  

 

Revisionens granskning och rekommendationer av barn- 
och ungdomsvården i Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har tidigare granskat kommunens insatser till barn och 
ungdomar som av olika anledningar far illa eller där det finns risk för deras fortsatta 
utveckling. Utifrån den tidigare granskningen (2011) återkommer revisionen (2016) 
för att säkerställa åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit i förhållande till de 
bedömningar och rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen.  
 
Revisionens rekommendationer i den uppföljande granskningen kvarstår 
enligt nedanstående: 
 
Kommunstyrelsen behöver:  

 Fastställa en strategi och tydlig målbild för hur kommunen samlat ska agera 

för att förbättra uppväxtvillkoren för barn och ungdomar som av olika 

anledningar befinner sig i riskzonen. 

Det är lämpligt att denna strategi utgår ifrån den handlingsplan som återfinns i den 
genomförda kartläggningen för barn- och ungdomsvården 2016, inom sektor social 
omsorg. 

 

 Säkerställa att handlingsplanen blir föremål för ytterligare konkretisering. 

 I vilken ordning de i handlingsplanen fastslagna åtgärderna och 

utvecklingsinsatserna ska genomföras 

 Vem som operativt ska ha det övergripande ansvaret för 

handlingsplanens genomförande 

 Vem/ vilka som ansvarar för de olika åtgärderna som handlingsplanen 

inrymmer 

 Tydliggöra när i tid som dessa åtgärder ska påbörjas och när de ska vara 

genomförda 

 Klarlägga hur arbetet med genomförandet av handlingsplanens ska 

följas upp samt på vilket sätt detta ska återkopplas till kommunstyrelsen 

I slutrapportern framkommer att det på olika nivåer och inom olika delar av 
sektororganisationen pågår arbete och utvecklingsinsatser. Olika arbetsgrupper är 
tillsatta för att hantera dessa.  
 
Revisionen tydliggör att det är av vikt att det etableras förutsättningar som gör det 
möjligt att på ett tidigare stadium, innan problematiken blivit manifest, kunna möta 
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upp och förebygga ett framtida behov av mer kvalificerade och genomgripande 
åtgärder. Här är kommunens förskola och grundskoleverksamhet en central och 
viktig aktör.  
 
Det kartläggningsarbete som genomfördes (2016) inom sektor social omsorg har en 
ambitiös ansats. Denna ligger till grund för denna ansats och pekar ut områden som 
redan tidigare har varit identifierade för behov av åtgärder och utvecklingsinsatser. 
Revisionen bedömer att förutsättningarna idag är gynnsamma.  
 
Inom IFO-verksamheten finns dessutom en förväntan på att nödvändiga 
förändringar ska bli genomförda. Revisionen menar att det är nödvändigt att 
kommunstyreslen i sin roll, som socialnämnd och ytterst ansvarig för barn- och 
ungdomsvården, nu behöver inta en mer aktiv roll i det fortsatta arbetet. Styrelsen 
behöver lägga fast en strategi i det fortsatta arbetet, baserad på den handlingsplan 
som återfinns i det sammanställda kartläggningsmaterialet för att säkerställa 
delaktighet för samtliga verksamhetssektorer som har ett verksamhetsuppdrag riktat 
mot barn och ungdomar. 
 
Styrelsen behöver tillförsäkras sig möjlighet att kunna följa arbetet, värdera 
uppnådda effekter och nytta av de genomförda åtgärderna, samt kunna besluta om 
justeringar i handlingsplanen. 
 
Kommunstyrelsen tar till sig revisorernas synpunkter och poängterar i detta svar det 
uppdrag som ges till sektor social omsorg att fortsätta och fördjupa det påbörjade 
utvecklingsarbetet inom barn- och ungdomsvården. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 
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2018-§ 85   Dnr: KS.2018.0228 

 

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2017 ett överskott på 22,9 mkr. 
Resultatet är en positiv avvikelse mot budget med dryga 10 mkr. Tre av sex sektorer 
redovisar positiv budgetavvikelse. Årets balanskravsresultat uppgår till 20,4 kr.  

Kommunen har fortsatt stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet. 
Utbetalning av försörjningsstöd har under året minskat med 2,2 mkr jämfört med 
föregående år. Inom grundskolan har kommunen under året haft ökade 
personalkostnader som beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, 
ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader. Kostnaderna för barn och 
elever i extern verksamhet såsom enskild förskola och friskola i kommunen eller i 
annan kommun har också ökat under året. 

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 mkr. 
Här återfinns kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild 
sektor såsom nya avskrivningar, utvecklingsmedel, kommunens lokalpool samt 
buffert för volymförändringar. Den positiva avvikelsen beror bland annat på 
kvarvarande avskrivningsmedel till följd av fördröjningar av planerade 
investeringsprojekt. Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som 

kommunfullmäktige antagit uppfylls fyra av sex mål och även 2017 ökar kommunens 

soliditet inklusive pensionsförpliktelserna.  

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats jämfört med 2016. I år bedöms enbart fyra 
mål vara helt uppfyllda och två av målen är satta på ej godkänt, mot inget alls 
föregående år.  En djupare analys kring detta återges i årsredovisningsdokumentet.  
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar på följande ändringar: 
 

- Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-04-09. 

 

- Under perspektivet verksamhet – och framförallt under målet hög 

måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemetsaknas ganska mycket 

information. Här behöver fler verksamheter belysas, men även grundskolan 

som är belyst bör kompletteras.   

 

- Men också vid målet vid behov av stöd och omsorg ska kommunens verksamhet 

präglas av individuell delaktivhet och inflytande saknas information från 

utbildningssektorn (eller de två gamla sektorerna). 
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- Under medarbetarperspektivet saknas lite sektorsperspektiv, det skulle vara 

intressant att bryta ner målet lite mer för att få mer specifik information. 
 

- Samtliga indikatorer till alla mål måste också redovisas.  
 

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-04-09. 
 

- - - - -  
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2018-§ 87   Dnr: KS.2017.1109 

 

Integrationsstrategi för Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Integrationsstrategin beskriver Finspångs kommuns inriktning med 
integrationsarbetet och tydliggör vilka områden som skall prioriteras för att stärka 
integrationen mellan befintliga kommuninvånare och nya kommuninvånare. 
Integrationsstrategin beskriver hur Finspångs kommun skall förhålla sig till alla de 
olika begrepp som florerar inom ramen för integrationsarbetet, för att förenkla och 
förtydliga kommunens integrations arbete för framtiden.   
 
Strategin ska även verka för att stimulera kommunens tillväxt ur ett 
mångfaldsperspektiv samt ge vägledning och stöd vid beslut och prioritering av 
befintliga resurser. Integrationsfrågan ska vara hela den kommunala förvaltningens 
angelägenhet och inte ses som en enskild fråga för mottagande av nya 
kommuninvånare. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 
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2018-§ 88   Dnr: KS.2016.0236 

 

Svar på medborgarförslag - Skidspår längs gång- och 
cykelvägen från Sjöviksvägen 

 
Yngve Gustafsson har under vintern 2016 lämnat in ett medborgarförslag om 
skidspår längs gång- och cykelvägen från Sjöviksvägen. Yngve skriver att motion ska 
uppmuntras och en relativt liten insats krävs för att skapa bättre motionsmöjligheter 
för många i området.  
Ärendet har diskuterats med tjänstemän och föreningsaktiva i Finspångs kommun 
och förvaltningen ser att detta kan vara möjligt vid snörika vintrar men att resurser 
för att sköta driften av skidspåret och vilka kostnader detta medför behöver utredas. 

Förvaltningen har pratat med Yngve Gustafsson som inte kompletterat sitt förslag 
utan snarare förstärkt det med ytterligare insikter kring hur detta skulle kunna 
genomföras. Yngve är positiv till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 
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2018-§ 89   Dnr: KS.2017.1211 

 

Avtal med Byrån mot diskriminering 

Sammanfattning 
Finspångs kommun har haft ett avtal med Byrån mot diskriminering i Östergötland 
(nedan kallat BMD) gällande insatser för mänskliga rättigheter och mot 
diskriminering i Finspång. Detta avtal har löpt mellan 1 januari 2015 och 31 
december 2017 och har således löpt ut. 

Utifrån avtalet har följande mål varit vägledande: 

- Verka för mångfald och skapa mötesplatser mellan människor av olika 
bakgrund samt motverka främlingsfientlighet, diskriminering och rasism 

- Opinionsbildande insatser samt sprida information och kunskap om 
diskriminering, både till allmänhet, myndigheter, företag och kommunen 

- Ge stöd, råd och hjälp till dem som känner sig diskriminerade samt erbjuda 
kvalitativ juridisk rådgivning 

Inom ramen för dessa mål har BMD under avtalstiden bland annat arrangerat 
”Dagen mot diskriminering” i Finspång en gång per år. Temat 2016 var HBTQ och 
temat 2017 var religionsfrihet i arbetslivet.  

BMD har även arrangerat och medverkat i utbildningsinsatser för skyddsombud 
inom kommunens verksamheter samt för skolpersonal. BMD har också medverkat 
på förintelsens minnesdag, regnbågsveckan samt haft språkcafé på biblioteket. 
 
Kostnad åren 2015-2017 
Finspångs kommun betalade en ersättning om 100 000 kronor per år för de 
aktiviteter som omfattades av avtalet med BMD. 
 
Bakgrund till ett nytt avtal 
Kommunen jobbar idag med jämställdhetsfrågor internt och externt inom HR-
avdelningen respektive utvecklingsavdelningen. Varje chefsområde har dessutom ett 
jämställdhets- och mångfaldsombud som under 2018 kommer att ingå i ett 
jämställdhets- och mångfaldsnätverk för att belysa och arbeta med dessa frågor 
inom alla verksamheter.   

Kommunen har även tre representanter från ledningsstaben i det regionala Vinna-
vinna programmet som är ett tvåårigt utbildningsprogram och som syftar till att 
skapa en ökad kunskap kring jämställdhet och mångfald.  

I den bilagda överenskommelsen med Finspångs kommun för verksamhetsår 2018 
föreslås att BMD skräddarsyr utbildning för kommunens och bolagens chefer samt 
jämställdhet- och mångfaldsombud, ca 175 st personer. Utbildningen kommer 
bland annat innehålla: 
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- De sju skyddade diskrimineringsgrunderna och formerna för diskriminering 

- Kränkningar och sexuella trakasserier 

- Det främjande och förebyggande arbetet 

- Exempel på riktiga fall med efterföljande diskussion/övning. Detta kommer 
ersätta ”månadens fråga” och diskutera på arbetsplatsträffarna 

- Vem som bär ansvaret på arbetsplatsen och påföljder 

Det kommer hållas två grundutbildningar, en på våren och en på hösten, som 
vardera är två timmar lång. Vårens tema handlar om diskriminering, kränkningar, 
trakasserier, sexuella trakasserier och aktiva åtgärder. Höstens tema handlar om 
HBTQ, rasism, normer och fördomar. 

BMD kommer även arbeta med att hitta metoder och verktyg för att stärka det 
förebyggande och främjande arbetet. BMD avser även sätta ihop en referensgrupp 
för att diskutera olika förslag och tillvägagångssätt med representanter från facket, 
kommunen och Linköpings universitet. Här erbjuder BMD två stycken 
jämställdhet- och mångfaldsombud från Finspångs kommun att sitta med. 

I överenskommelsen ingår som tidigare att BMD kan rådfrågas i olika frågor och 
områden som berör mänskliga rättigheter, diskriminering, arbetsmiljö, rasism, 
jämställdhet och mångfald.  

Kostnadsförslag verksamhetsåret 2018 

Utbildning för chefer och jämställdhet- och mångfaldsombud 32 000: - 

Diskussionsövningar/underlag till månadens fråga 6 400: - 

Totalt: 38 400: - 

 
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen att lägga till en 
årsredovisning samt vad tidigare avtal med Byrån mot diskriminering har gett 
Finspångs kommun. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Återremiss med motiveringen att lägga till en årsredovisning samt vad 
tidigare avtal med Byrån mot diskriminering har gett Finspångs kommun. 
 

- - - - - 
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2018-§ 90   Dnr: KS.2017.0555 

 

Medborgarundersökning 2017 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen överlämnar härmed den sammanfattande rapporten av 2017 års 
medborgarunderökning för fortsatt politisk beredning. I detta läge finns inte något 
förslag till beslut om hur det fortsatta arbetet ska prioriteras, utan handlingen får ses 
som en första information till kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 
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2018-§ 91   Dnr: KS.2018.0076 

 

Låneram för fortsatta investeringar Vallonbygden AB 

Sammanfattning 
Vallonbygden AB har inkommit med en skrivelse avseende utökad låneram för 
nyproduktion på Östra Hårstorp, ombyggnad av Hällestadgården, samt att 
eventuellt ersätta fastigheten Järnvägen 2. Därutöver finns ett stort 
investeringsbehov i befintliga fastigheter. 
 
Bolaget ansöker om en utökad låneram från 415 mkr till 500 mkr. Ökad utlåning 
verkställs av internbanken när bolaget inkommer med begäran om härom. 

 

 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förvaltningens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Torgny 
Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för 
förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att bevilja Vallonbygden AB en utökad låneram upp till 500 mkr. 
 

Reservation 
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
avslagsyrkande. 
 
- - - - - 
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2018-§ 92   Dnr: KS.2016.0805 

 

Samordning av bolagskoncernen 

Sammanfattning 
Under 2014 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att ta fram nya 
ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven fastställdes av 
kommunfullmäktige i november 2014. Den 24 februari 2014 beslutade också 
kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag avseende översyn av koncernstruktur och 
ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt utreda Finet IT-service, då det vid 
den tidpunkten fanns behov av att skapa en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-
service utreddes i ett särskilt uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 
organisatoriskt knuten till förvaltningen i form av IT-avdelningen. Därefter har 
gruppen till och från arbetat med uppdraget att belysa och se över koncernens 
organisation, verksamhet, ledning styrning och samordning. Arbetsgruppen har 
bestått av Anders Härnbro (s), Stefan Carlsson (v), Hugo Andersson (c), Carl-
Gustaf Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas 
av Ingela Billström (bägge mp).   

Gruppens överväganden finns beskrivna i bifogat PM.   

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 
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2018-§ 93   Dnr: KS.2018.0183 

 

Extra stöd för projektet Energiriket - e-plattform för effektiva 
och hållbara energilösningar med stark företagskoppling 

 
Sammanfattning 
East Sweden Energy ekonomisk förening (Energiriket) har i skrivelse till Finspångs 
kommun sökt tilläggsanslag från Finspångs kommun om 300 000 kronor.  
 
Energiriket startade som ett utflöde ur Finspångs kommuns näringslivsråd och 
består av representanter från det lokala och regionala näringslivet, Finspångs 
kommun och Finspångs tekniska verk.  
 
Syftet med Energiriket är att främja kompetensutveckling och nyetableringar och 
verksamhetsidén beskrivs som ”Vi ska genom samverkan mellan näringsliv, 
akademi och offentliga aktörer förbättra medlemmarnas konkurrenskraft, 
attraktivitet och tillväxt och därmed även locka nya företag till regionen”.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i Ks § 129 Dnr 2015.0125.044 att Finspångs kommun 
blir medlem i East Sweden Energy ekonomisk förening och att Finspångs kommun 
ger föreningen ett verksamhetsstöd om 300 000 kronor per år under tre år. 
Finansiering sker 2015 genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel och resterande 
finansiering förs till budgetprocessen inför budget 2016.  
 
Energiriket har sedan fakturerat Finspångs kommun för verksamhetsstöd à 300 000 
kronor vid tre tillfällen 2015-04-30 (Verksamhetsstöd 2015), 2015-12-27 
(Verksamhetsstöd 2016) och 2017-01-20 (Verksamhetsstöd 2017) och utbetalningar 
har sedan gjorts från Finspångs kommun till Energiriket. Finspångs kommun har 
således fullgjort sin del i enligt med beslut i Ks § 129 Dnr 2015.0125.044. 
 
Energiriket beskriver händelseförloppet i skrivningen till Finspångs kommun på 
följande sätt:     
 
”Energiriket fick under våren 2015 ett bifall från Finspångs kommun om stöd för 
ett planerat 3-års projekt. Projektet i sin helhet, med alla de övriga medfinansiärerna, 
blev senare inte beviljat förrän i december 2015. Eftersom alla medfinansiärer inte 
tog beslut samtidigt hamnade budgeten i obalans då kommunens andel för första 
året gick åt till stora delar på grund av uppstartskostnader under hösten 2015. 
Projektets officiella start och slut är mellan åren 16, 17 och 18. Kommunens beslut 
avsåg 15,16 och 17”.  

 
Finspångs kommun har inga budgeterade medel för fortsatt finansiering av 
Energiriket och har som synes fullgjort sin del enligt beslut. Hur och när Energiriket 
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fakturerat Finspångs kommun är enligt förvaltningen upp till Energiriket och inte 
något som Finspångs kommun har ett ansvar för.  

Hur sedan Energiriket fördelat och budgeterat medel från Finspångs kommun för 
projektet som sträcker sig över tre år menar förvaltningen återigen är upp till 
Energiriket.  

Energiriket har bra verksamhet och förvaltningen vill att Energirikets projekt 
fullföljs men menar att medel för att utveckla Finspångs som ort tillsammans med 
Finspångs näringsliv bör prioriteras mot andra satsningar som till exempel 
näringslivsrådets tillväxt vision 30/35. Energiriket, menar förvaltningen, har fått den 
finansieringens från Finspångs kommun som de efterfrågat för att fullfölja projektet 
enligt den verksamhetsidén som beskrivs ovan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 53 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 94   Dnr: KS.2017.1157 

 

Inriktningsprogram för offentliga rummen i Finspångs centrum - 
referensgruppens förslag 

Bakgrund 
Frågan om Finspångs centrum har varit föremål för diskussion och åsikter under 
lång tid. Redan 2007 – alltså för drygt tio år sedan - togs ett förslag fram – den så 
kallade ”Centrumutredningen” – där ett antal idéer och förslag för vad som skulle 
hända i Finspångs centrum presenterades. Förslaget stannade dock på idéstadiet och 
något formellt beslut fattades aldrig kring denna utredning. 
Sedan dess har frågan om ett levande centrum fortsatt att återkomma på 
dagordningen – dock utan att bli mer specifik när det gäller vad som menats med 
detta. Över åren har en del hänt som förändrat förutsättningarna för centrum. Som 
exempel kan tas: 

- Bygget av Bildningen (gymnasieskolor och bibliotek) på gamla 

stationsområdet 

- Bygget av Vallonbygdens punkthus ”Majoren” på Mattias Kaggs väg 

- Anläggandet av ny kollektivtrafikplats på stationsområdet med flytt av 

busstrafik från Bergslagstorget 

- Anläggandet av ”Vallonplatsen” i korsningen 

Bergslagsvägen/Kalkungsvägen med lågfartsområde för biltrafik på de 

gåendes villkor 

- Påbörjandet av bygget av Region Östergötlands nya ”Finspångs 

vårdcentrum” i kvarteret Borgmästaren längs med Bergslagsvägen 

- Investeringen i ”Kulturhuset” (gamla Folkets hus) som ytterligare förstärkt 

centrala delarna med aktivitet och attraktivitet. 

- Fastighetsägarbyte för de lokaler som innehåller/innehållit lokaler för 

kommersiell verksamhet runt Bergslagstorgets södra del. 

- Det pågående utvecklingsarbetet för den kvarvarande delen av 

stationsområdet. 

 
En del av detta har skett genom kommunala initiativ och investeringar, annat 
genom initiativ från andra aktörer. Det sistnämnda har inneburit att Finspångs 
kommun fått förhålla sig till – och ibland behövt avvakta - vad andra aktörer avsett 
göra i Finspångs centrum. 
Samtidigt blir det nu alltmer angeläget att Finspångs kommun tydliggör sin ambition 
och fastställer en utvecklingsinriktning för de delar som kan betraktas som det 
offentliga rummet/de offentliga platserna i Finspångs centrum – inte minst mot den 
utveckling som skett och som sker just nu. Detta utgör bakgrunden till det förslag 
till inriktningsprogram som här presenteras.  
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Redovisningen och utvecklingsinriktningens huvudpunkter ska ses som 
referensramar att utgå ifrån när vi planerar och projekterar för gestaltningen av de 
olika offentliga områdena. De ska också fungera som avstämningspunkter för till 
exempel medborgarförslag i olika frågor kring centrums utveckling och något som 
även omkringliggande fastighetsägares utveckling kan stämmas av emot.  

Uppdraget 
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 fem ledamöter att bilda en ”Referensgrupp för 
Finspångs centrummiljö”. Referensgruppen fick den 22 januari 2018 
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett strategiskt inriktningsprogram för de 
offentliga områdena i Finspångs centrum. Programmet ska enligt uppdraget” 
förtydliga vilken målbild Finspångs kommun har för de offentliga miljöerna, samt 
vilka värden och kännetecken som den fortsatta utvecklingen och gestaltningen av 
de olika ”ytorna ” skall utgå ifrån.”   
Programmet ska vidare ”ha ett vägledande syfte som betonar viktiga och centrala 
utgångspunkter för hur de olika platserna ska utvecklas. Dels för att bidra till 
kommunens attraktivitet men också för att främja viljan och lusten att vistas i och 
utnyttja det gemensamma rummet som dessa ytor utgör för medborgare och 
besökare. Däremot ska programmet inte resultera i ett färdigt gestaltningsförslag.” 
 
Vi har i våra diskussioner fastställt följande områden som centrums offentliga ytor: 
 

- Förvaltningstorget  
- Bergslagstorget 
- Bruksparken 
- Bergslagsvägens sträckning från Bergslagstorget upp till Kulturhuset (samt 

den ”gamla bron” över Finspångsån) 
- Strandområdet längs Stationsområdet på ”andra sidan järnvägen” och dess 

anslutning till Bruksparken och övriga parkområden på norra sidan av 
Finspångsån. 

 

Frågeställningar 
Följande frågeställningar har utgjort underlag för gruppens diskussioner för 
inriktningsprogrammet: 

- Vilka värden och kvaliteter ska miljöerna kännetecknas av? 

- Vad vill vi ha ut av den offentliga platsen/platserna? 

- Hur främjar vi en miljö som bidrar till liv, rörelse och attraktiv vistelse 

i centrum? 

 
Bifogade inriktningsdokument - ” Från genomfart och transport till vistelse, 
aktivitet och umgänge” - redovisar referensgruppens förslag till övergripande 
inriktningsprogram utifrån kommunstyrelsens uppdrag. Gruppen har valt att 
redovisa sitt förslag utifrån tre utgångspunkter med vägledande kommentarer till 
sina ställningstaganden.  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 55 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 

 

 
 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 56 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 95   Dnr: KS.2017.0806 

 

Regler gällande resebidrag till gymnasieelever folkbokförda i 
Finspångs kommun 

Sammanfattning 

För gymnasieelever som har mer än sex kilometer mellan bostaden och skolan har 
kommunen, enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ett ansvar för elevens 
kostnader för dagliga resor i de fall eleven har rätt till studiehjälp.  
Kommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast ansvara för elevernas 
resekostnader. Ansvaret för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram 
till och med utgången av det första kalenderåret det år de fyller 20 år. 
 
För att förtydliga vad som är kommunens ansvar och skyldighet enligt lagen samt 
för att underlätta för den sökande och handläggning av ärendena gällande 
resebidrag behöver regler för resebidrag fastslås. Nedanstående revidering har gjorts 
från tidigare gällande regler: 
 

 En text om vad lagen säger är tillagd som inledning. 

 Ett förtydligande om vilken typ av busskort som är beslutat om för läsåret 

2017/2018 finns nu med. 

 Punkt 3 är tillagd. Tidigare har det funnits utrymme för att tolka reglerna 

om resebidrag på så sätt att det var möjligt att ansöka om kontant resebidrag 

för motsvarande av busskortets värde. Elever som blivit 18 år och fått 

körkort lämnade in sitt busskort till sin skola och ansökte om återstående 

värdet av busskoret som ett kontant resebidrag. Utifrån miljöperspektiv är 

resor med allmänna kollektivtrafiken ett bättre alternativ och därför är detta 

inte möjligt utifrån de nya reglerna. 

 Punkt 4 är justerad till att kontant resebidrag kan sökas om avståndet från 

bostaden till närmsta busshållplats är mer än sex kilometer, tidigare gällde 

fem kilometer. Anledningen till att avståndet har ändrats är att kommunen 

har ett ansvar och skyldighet först vid sex kilometer när det gäller 

gymnasieelever. 

 I punkt 7 har det lagts till att om särskilda skäl finns sker en särskild 

individuell prövning. 

 Punkt 8 är tillagd för att förtydliga att avståndet mäts från 

folkbokföringsadressen vid växelvis boende då det tidigare varit otydligt. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 57 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 58 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 96   Dnr: KS.2017.0807 

 

Regler gällande inackorderingsbidrag till gymnasieelever 
folkbokförda i Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Hemkommunen ska enligt skollagen (2010:800) 15 kap 32 § lämna ekonomiskt stöd 
till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman (dvs. kommun eller landsting) 
som behöver inackordering på grund av skolgång.  
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. 
Skyldigheten gäller till och med första kalenderåret det år eleven fyller 20 år. Om 
stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor 
inackorderad. 
 
För att förtydliga vad som är kommunens ansvar enligt lagen och för att underlätta 
för den sökande samt handläggning av ärenden gällande inackorderingsbidrag 
behöver regler för detta fastslås. Nedanstående revidering har gjorts från tidigare 
gällande regler: 
 

 En text som beskriver vad lagen säger är tillagd som inledning. 

 Tidigare har elever som bott inackorderade i närliggande län AB-, D-, E-, F- 
H-, T- och U-län beviljats med inackorderingsbidrag som utbetalats med 
1/30 av ett prisbasbelopp. De elever som bott i län utanför dessa har 
beviljats ett högre inackorderingsbidrag baserat på 1/25 av ett prisbasbelopp 
med hänsyn till längre och dyrare hemresor. Elever i närliggande län har inte 
lika långa eller dyra hemresor men likväl höga boendekostnader och elever i 
övriga län bör därför inte få ett högre bidrag. Förslag är att 
inackorderingsbidrag ska vara 1/30 av ett prisbasbelopp till samtliga elever 
oavsett i vilket län de studerar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-03-26. 
 

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 59 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 97 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

  
2018-02-12 Reinvesterings- och underhållsplan 2018 Dnr 

KS.2018.0204 
  

 
2017-10-12 Justering av investeringsbudget underhåll och 

reinvesteringar Dnr KS.2017.0017 
  

 
2018-02-16 Ny fullmaktshavare med rätt att skicka betalningar Dnr 

KS.2017.0297 
  

 
2018-01-29 Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0134   
 
2018-02-12 Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0180   
 
2018-02-15 Beslut om tillstånd för utökning av förskola med annan 

huvudman - Sjöviks förskola/IUS Knoppen Dnr 
KS.2017.0814 

  

 
2018-02-15 Beslut om statsbidrag för Introduktionsprogrammen Dnr 

KS.2018.0220 
  

 
 Investeringsmedgivande räddningstjänsten 2018 – Inköp 

av nya första insats person (FIP) fordon Dnr  
  

 
2018-02-12 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

Dnr KS.2018.0008 
  

 
2018-02-12 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

Dnr KS.2018.0008 
 
Ekonomi och styrningsavdelningen Detaljbudget 
kommunstyrelsens politiska verksamhet 2018  

  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ovanstående delegationsbeslut är tagna i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande. 
 

- - - - - 
 
 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 60 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 98 
 

Delgivningar 

 
1. Cesam protokoll – 2018-01-29 

 
2. Migrationsverket - Aktuellt om ensamkommande barn januari 2018 

 
3. CKS - Att bli en del av lokalsamhället  

4. SKL Cirkulär 17:66 - Avtal om notkopiering inom de kommunala 
musik/kulturskolorna för kalenderåret 2018 

5. SKL Cirkulär 18:3 - SKL har beslutat om kompensation för sänkt 
tjänstepension 

6. SKL Cirkulär 18:4 - Information om extratjänster 

7. SKL CIRKULÄR 18:5 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021 

8. Region Östergötland - Internationell dag 2018 

9. Information från SKL - Överenskommelse med Arbetsförmedlingen mm. 

10. Konsumentverket, konsumentvägledarnas förening - Inbjudan 
Konsumentdagarna 2018 

11. Migrationsverket - 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna 
kvar i kommunen betalas ut i februari 2018 

12. Boverket - Bidrag för grönare städer. Låt staden grönska! 

13. Nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Sveriges Kommuner och Landsting 

14. Arbetsgivardelegationen – protokoll 2017-12-05 

15. SKL - Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring inkludering och 
integration – Förtroendevald 

16. SKL - Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till 
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-
2020 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (61)  

Sammanträdesdatum  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 
 

- - - - - 
 


