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Plats och tid:

Konferensrum Glan, den 26 mars 2018, kl. 13:00-15:45

Beslutande:

Ulrika Jeansson (S)
Herman Vinterhjärta (MP)
Inge Jacobsson (M)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Frida Granath (S) ersätter Patrik Karlsson (S)
Stefan Carlsson (V)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Hugo Andersson (C) § 99, 117
Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo Andersson (C) §§ 100-116, 118-119, 121-136. På
grund av jäv deltar inte Kristin Yderfors i handläggningen i § 120
Ralph Kronholm (M) ersätter Hugo Andersson (C) § 120
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Torgny Maurer (SD)

Ersättare:

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
Ralph Kronholm (M) §§ 99-119, 121-136
Kristin Yderfors (C) § 99
Anders Axelsson, kommundirektör
Anette Asklöf, avdelningschef
Carina Olofsson, avdelningschef
Cecilia Grenestam, handläggare
Johan Malmberg, avdelningschef
Petra Käll Antonsen, handläggare
Magnus Pirholt, chef
Michael Muslijevich, handläggare

Övriga
deltagare:

Christer Lundström (L)
Marie Johansson (KD)
Berit Martinsson (S),
kommunfullmäktiges ordförande
Ann-Christin Ahl Vallgren, handläggare
Linda Johansson, handläggare
Helene From, sektorchef
Jonas Andersson, handläggare
Märta Eliasson, handläggare
Mats Johansson, handläggare

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsekontoret 2018-04-06 kl. 09:00

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

Paragraf 99 - 136

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson
Justerare

__________________________________________________________
Britt-Marie Jahrl (S)

ANSLAG/BEVIS - Kommunstyrelsen 2018-03-26
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset Finspång

2018-04-07

Datum när anslaget tas
ner
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 99

Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade barn
och unga, kvartal 4 2017

2018-§ 100

Likviditetsrapport december 2017

2018-§ 101

Likviditetsrapport januari 2018

2018-§ 102

Skuldförvaltarrapport februari 2018

2018-§ 103

Svar på revisionens granskning och rekommendationer av barnoch ungdomsvården i Finspångs kommun

2018-§ 104

Integrationsstrategi för Finspångs kommun

2018-§ 105

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

2018-§ 106

Medborgarundersökning 2017

2018-§ 107

Samordning av bolagskoncernen

2018-§ 108

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

2018-§ 109

Inriktningsprogram för offentliga rummen i Finspångs centrum
- referensgruppens förslag

2018-§ 110

Regler gällande resebidrag till gymnasieelever folkbokförda i
Finspångs kommun

2018-§ 111

Regler gällande inackorderingsbidrag till gymnasieelever
folkbokförda i Finspångs kommun

2018-§ 112

Antagande av detaljplan för bostäder Östra Hårstorp

2018-§ 113

Rapportering av pågående investeringar vid årsbokslutet

2018-§ 114

Samråd om detaljplan Coop Rejmyre 1:115 m.fl.

2018-§ 115

Justerandes signatur
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Samråd om Detaljplan för kv. Tättingen och kv. Blåduvan

2018-§ 116

Informationsärenden

2018-§ 117

Begäran om yttrande och handlingar ej verkställt LSS beslut
2016-07-14

2018-§ 118

Begäran om yttrande och handlingar ej verkställt beslut LSS
2016-08-26

2018-§ 119

Stjärnvik 1:2 mfl. Jordbruksarrende

2018-§ 120

Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten till valet 2018

2018-§ 121

Regional strategi "Sätt Östergötland i rörelse"

2018-§ 122

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2017

2018-§ 123

Tomtköregler 2018

2018-§ 124

Invånarlöften god och nära vård i Östergötland

2018-§ 125

Ny klagomålshantering hos IVO 2018-01-01

2018-§ 126

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektorsram

2018-§ 127

Ombudgetering av driftmedel från 2017

2018-§ 128

Svar på medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen

2018-§ 129

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång

2018-§ 130

Anvisning av medel för centrumutveckling

2018-§ 131

Politisk organisation 2018

2018-§ 132

Rapportering av prioriterade uppdrag 2017

2018-§ 133

Årsavstämning finansrapporten 2017

2018-§ 134

Anmälan av delegationsbeslut

2018-§ 135

Delgivningar

2018-§ 136

Justerandes signatur
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2018-§ 99

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att följande ärende tas med omedelbar
justering 15. Antagande av detaljplan för bostäder Östra Hårstorp. 22. Stjärnvik 1:2 mfl.
Jordbruksarrende
Att följande ärenden läggs till: 19 d) Viggestorpsskolan
Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 20. Begäran om yttrande och handlingar ej
verkställt LSS beslut 2016-07-14, 21. Begäran om yttrande och handlingar ej verkställt beslut
LSS 2016-08-26, 22. Stjärnvik 1:2 mfl. Jordbruksarrende
Kommunstyrelsens beslut
1. Att följande ärende tas med omedelbar justering 15. Antagande av detaljplan för
bostäder Östra Hårstorp. 22. Stjärnvik 1:2 mfl. Jordbruksarrende.
2. Att följande ärenden läggs till: 19 d) Viggestorpsskolan.
3. Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 20. Begäran om yttrande och
handlingar ej verkställt LSS beslut 2016-07-14, 21. Begäran om yttrande och
handlingar ej verkställt beslut LSS 2016-08-26, 22. Stjärnvik 1:2 mfl.
Jordbruksarrende.
4. Att fastställa ärendelistan.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 100

Dnr: KS.2018.0092
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Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade barn
och unga, kvartal 4 2017
Sammanfattning
Antal placeringar och unika individer av barn och ungdomar. Vid färre än 5
placeringar redovisas inte antalet pga sekretess.
Perioden avser 2017-10-01 – 2017-12-31
Placeringtyp

Antal
2017 (Q1)

Antal
2017 (Q2)

Antal
2017 (Q3)

Antal
2017 (Q4)

HVB

-

-

6

8

-

-

8

17

Konsulentstött
familjehem

17

14

11

8

Släktinghem

7

7

8

7

Familjehem

22

23

27

25

Beredskap/
jourplaceringar

-

-

-

-

Summa placeringar

56

54

62

69

Summa unika
individer

53

53

58

60

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

Antal vårdnadsöverflyttade barn och ungdomar
2017
2016
2015

2014

Antal Q1

16

13

15

13

Antal Q2

15

14

15

15

Antal Q3

15

14

15

15

Antal Q4

15

14

13

15

Avslut av vårdnadsöverflytt kan ske bl.a. pga avslut av gymnasium och den unga är
därmed i ca 20 års ålder.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
-----
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2018-§ 101

Dnr: KS.2017.0016

Likviditetsrapport december 2017
Likviditet är ett viktigt nyckeltal och ett riskområde för kommunens finansiella
styrka, eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. En nivå på 60-80
procent garanterar att kommunen i kort och medellångt finansiellt perspektiv inte
behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.
Kommunens likviditet uppgår till 82% vid utgången av december månad. Nivån
innebär att den finansiella beredskapen fortfarande är god.
Kommunens likvida medel har ökat med ca 14 mkr jämfört med föregående månad,
främst som följd av ökade utbetalningar från migrationsverket. I samband med
bokslutet har fonderade statsbidrag från migrationsverket reglerats, vilket medfört
en ökning av kommunens kortfristiga skulder.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 102

Dnr: KS.2018.0016

Likviditetsrapport januari 2018
Sammanfattning
Likviditet är ett viktigt nyckeltal och ett riskområde för kommunens finansiella
styrka, eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. En nivå på 60-80
procent garanterar att kommunen i kort och medellångt finansiellt perspektiv inte
behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.
Årets första likviditetsrapport visar på fortsatt god likviditet, 86,9%. Nivån innebär
att den finansiella beredskapen fortfarande är god.
Kortfristiga fordringar, som utgör en del av omsättningstillgångarna, har minskat
under månaden. Ersättningar från arbetsförmedlingen, migrationsverket har
reglerats under månaden liksom momsåtersökningar för november och december
2017.
Samtidigt har kommunens kortfristiga skulder minskat jämfört med föregående
månad med 23 mkr. Exempelvis har placeringskostnader och interkommunala
ersättningar som skuldbokfördes i samband med årsbokslutet reglerats.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 103

Dnr: KS.2018.0007

Skuldförvaltarrapport februari 2018
Inledning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är få så låga kostnader
som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den finansiella
verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika risker som
exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska följas upp.
Sammanfattning
Ledningsstaben redovisar skuldförvaltarrapporten för februari 2018. Den
genomsnittliga räntan har stigit något jämfört med föregående månad och uppgår
till 2% (1,96%), men är på en fortsatt låg nivå. Ingen avvikelse mot finanspolicyn
föreligger.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom
att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att
reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För
att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar.
Ett mått för ränterisk är att mäta är andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste
februari uppgår andel ränteförfall inom 1 år till 23% varav 18,7% är mot rörlig
ränta. Detta ligger inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%)
samt högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta.
Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden; som
bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn och som vid utgången av februari uppgår till
2,92 år.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att
reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vid februari månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 23,5%, bland
annat som följd av ett rörligt lån på 100.000.000 kronor som förfaller i mars, men
som kommer behöva förlängas. Finansieringsrisken ligger dock inom angivet mått
enligt finanspolicyn (högst 25% av lånestocken bör förfalla inom 1 år).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av februari är måttet 2,19 år, vilket är något
under målet. Största anledningen är kapitalförfallet med 100 000 000 kronor i mars,
som dock kommer att förlängas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 104

Dnr: KS.2017.1284

Svar på revisionens granskning och rekommendationer av
barn- och ungdomsvården i Finspångs kommun
Återkoppling på Revisionens granskning och rekommendationer av barnoch ungdomsvården i Finspångs kommun
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 återkommer Revisionen (vintern
2016) för att säkerställa åtgärder som kommunstyrelsen vidtagit i förhållande till de
bedömningar och rekommendationer som lämnades i den tidigare granskningen. 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
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 under 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.
Revisionens rekommendationer i granskningen:
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.
 Säkerställa att handlingsplanen blir föremål för ytterligare konkretisering.
 I vilken ordning de i handlingsplanen fastslagna åtgärderna och
utvecklingsinsatserna ska genomföras

Justerandes signatur
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 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
Det handlar här om att 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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa Revisionens rapport besvarad
2. Att sektor social omsorg fortsätter förbättringsarbetet i enlighet med
Revisionens rekommendationer
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 105

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.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Hon yrka räven
på ett tillägg:
-

Att lägga till …med demokratiberedningens förslag på ändringar.

Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande
Beslutsgång
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer
förvaltningens förslag till beslut med sitt eget tilläggsyrkande mot Torgny Maurers (SD)
förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer förvaltningens förslag till beslut med sitt eget
tilläggsyrkande 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 anta Integrationsstrategi för Finspångs kommun med
demokratiberedningens förslag på ändringar.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 106

Dnr: KS.2016.0236

Svar på medborgarförslag - Skidspår längs gång- och
cykelvägen från Sjöviksvägen
Sammanfattning
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.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på en ändring:
-

Att avslå medborgarförslaget.

Carl-Gustaf Mörner (M) bifaller Ulrika Jeanssons (S) ändringsyrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå medborgarförslaget.
2. Att meddela Yngve Gustafsson beslutet.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 107

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 ta informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 108

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. ITservice 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), CarlGustaf Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas
av Ingela Billström (bägge mp).
Gruppens överväganden finns beskrivna i bifogat PM.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på ett tillägg:
-

Att upplösa kommunstyrelsens kommunkoncerngrupp.

-

Att införa ett tack till protokollet till Anders Härnbro (S), Stefan Carlsson
(V), Hugo Andersson (C), Carl-Gustaf Mörner (M), Bengt Nordström (MP)
och Ingela Billström (MP)

Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en
utvecklad ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i
enlighet med koncerngruppen överväganden
2. Att utredningen belyser hur en koncernledning/-stab kan organiseras och
finansieras
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3. Att utreda och ge förslag till hur befintliga köp av de kommunala bolagen
ska organiseras i framtiden
4. Att utredningen redovisas senast 28 september 2018
5. Att upplösa kommunstyrelsens kommunkoncerngrupp
6. Att införa ett tack till protokollet till Anders Härnbro (S), Stefan Carlsson
(V), Hugo Andersson (C), Carl-Gustaf Mörner (M), Bengt Nordström (MP)
och Ingela Billström (MP)
-----
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2018-§ 109

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 avslå ansökan om tilläggsanslag från East Sweden Energy ekonomisk
förening (Energiriket) om 300 000 kronor.
-----
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2018-§ 110

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (65)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

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.
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Yrkande
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar på en ändring:
Att målsättningen med utvecklingen av de offentliga rummen i Finspångs Centrum
ska vara de tre utgångspunkterna:
-

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.
Att inriktningsprogrammet i sin helhet ska vara vägledande i arbetet.

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Herman Vinterhjärtas (MP) ändringsyrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att inriktningsprogrammet i sin helhet ska vara vägledande i arbetet.
2. Att målsättningen med utvecklingen av de offentliga rummen i Finspångs
Centrum ska vara de tre utgångspunkterna:
-

-

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.

-----
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2018-§ 111

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.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa regler gällande resebidrag till gymnasieelever folkbokförda i
Finspångs kommun.
-----
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2018-§ 112

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-, FH-, 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 fastställa regler gällande inackorderingsbidrag till gymnasieelever
folkbokförda i Finspångs kommun.
-----
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2018-§ 113

Dnr: KS.2016.0441

Antagande av detaljplan för bostäder Östra Hårstorp
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden för
att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovgivning samt att
pröva möjligheten till ytterligare tomter i området.
Bostadsområdet Östra Hårstorp började byggas på 1990-talets början och har sedan
utvecklats i etapper. Området omfattas av ett flertal detaljplaner. Bygg- och
miljönämnden har beviljat avvikelser i området, bland annat avseende våningsantal.
Antalet avvikelser är nu så många att det blir svårt att använda gällande
planbestämmelser vid bygglovgivning.
I nu upprättad detaljplan föreslås en komplettering av nya tomter på mark som i
gällande detaljplan utgör naturmark. Bland annat föreslås bostäder, uppskattningsvis
ca 12 st lägenheter i mindre flerbostadshus, alternativt tre villatomter, vid befintlig
flerbostadshusbebyggelse i sydvästra delen.
Samråd
Samråd har genomförts under tiden 22 maj till 30 juni 2017. Efter samrådet har
planförslaget justerats:


Tomten i Blåklintsvägens förlängning utgår ur planförslaget



Kommunen har bedömt att områdets naturstråk är viktiga ur rekreations-,
tillgänglighets- och naturvärdesaspekter. Detta medför att i princip all
naturmark kommer att behållas. Enbart naturmark i anslutning till
Vallonbygdens hus på Humlevägen 14 kommer att överföras till
kvartersmark.



Fastighetsbildningsåtgärderna har förtydligats.



Planbeskrivningen har kompletterats med bullerutredning.



Område för lekplats säkerställs i plankartan.

Granskning
Granskning av detaljplanen har genomförts under tiden 12-27 februari 2018. Efter
granskningen har följande redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna:


Plankartan har kompletterats med aktuell dragning av gång- och cykelväg i
anslutning till planområdet.
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Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-31 (2017-§ 83) att delegera beslutet att anta
detaljplanen för fastigheterna Hårstorp 1:1 m fl till kommunstyrelsen i enlighet med
5 kap. 27 § plan- och bygglagen.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar att ärendet tas med omedelbar justering.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheterna Hårstorp
1:1 m.fl.
2. Att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen
3. Att ta ärendet med omedelbar justering
-----
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2018-§ 114

Dnr: KS.2017.1250

Rapportering av pågående investeringar vid årsbokslutet
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
delårsrapporten den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget,
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående
investeringar vid årsbokslutet samt en årsrapport för investeringar 2017 med
kommentar och statusuppdatering från sektorerna avseende kommunens alla
investeringar.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 170 mkr.
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 65 mkr enligt strategisk plan. Årets
avslutade investeringar uppgår till 63 Mkr, ett av de större projekten var nytt
tillagningskök på Metallen (14 Mkr).
Vid årsbokslutet fanns flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan (39 mkr)
och förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 och 3:363 för transportenhetens
verksamhet (8,8 mkr).
Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 163 mkr,
vilket innebär kommande kostnader motsvarande ca 84 tkr för pågående projekt.
Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns
investeringsmedel avsatta för bl a exploatering boende och näringsliv (15,9 mkr)
och diverse infrastrukturprojekt (34 mkr) som ännu inte är påbörjade eller som
delvis är påbörjade.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna redovisningen
-----
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2018-§ 115

Dnr: KS.2016.0079

Samråd om detaljplan Coop Rejmyre 1:115 m.fl.
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 möjiggöra 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.
Planens syfte är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken
på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra tillbyggnation av Coop
Nära butiken, samt att ändra ändamålet på fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt
ändamål (A) till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser,
flerbostadshus, centrum, och vård (BCD).
I samband med detta är syftet även att anpassa bestämmelserna inom planområdet
till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid
bygglovsgivning och underlätta bygglovs prövning.
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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Coop
Rejmyre 1:115 m.fl. 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 Coop Rejmyre 1:115 m.fl.
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
3. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheten Coop Rejmyre 1
m.fl. till Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen
-----
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2018-§ 116

Dnr: KS.2016.0819

Samråd om Detaljplan för kv. Tättingen och kv. Blåduvan
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 möjiggöra 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 Blåduvan 1 och Tättingen 2-12 m.fl. är att pröva
lämpligheten att utöka byggrätterna för fastigheterna i kvarteren Blåduvan och
Tättingen. Detta genom att möjliggöra tillbyggnation i form av inglasade uterum
genom att minska mark som inte får bebyggas inom befintlig tomtmark.
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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Blåduvan 1
och Tättingen 2-12 m.fl. 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 fastigheterna Blåduvan 1 och Tättingen 2-12 m.fl.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31 (65)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
3. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheterna Blåduvan 1 och
Tättingen 2-12 m.fl. till Kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ planoch bygglagen
-----
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2018-§ 117

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
a) Organisationsförändringar inom sektor social omsorg, Annica Ottosson, Märta
Eliasson och Petra Käll Antonsen informerar och svarar på frågor.
b) Skolhälsovård, Cecilia Grenestam informerar och svarar på frågor.
c) Rejmyre Glasbruksfastighet, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor.
d) Viggestorpsskolan, Stefan Carlsson informerar och svarar på frågor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33 (65)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

2018-§ 118

Dnr: KS.2018.0236

*Begäran om yttrande och handlingar ej verkställt LSS beslut
2016-07-14
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt beslut i ett
individärende. IVO begär att få in handlingar senast 12 april 2018.
Bakgrund
Den enskilde individen som yttrandet gäller för har beslut om bostad med särskild
service enligt 9 § 9 LSS, med beslutsdatum 2016-07-14. Brukaren bor för
närvarande hos sina föräldrar. Brukarens ej verkställda beslut gällande bostad med
särskild service har kontinuerligt rapporterats till IVO.
IVO begär yttrande och handlingar enligt följande punkter:








En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet.
En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och
erhållit under väntetiden samt när detta har skett.
Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och
avslutades om det inte framgår av begärda handlingar.
Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar i aktuellt ärende.
Journalanteckningarna ska vara för tiden från datum för beslut till och med sista
anteckningen.
Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade
insatsen i aktuellt ärende.
Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella
insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas.
Ange kostnad per insats.
Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade
insatser i form av Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad
bostad enligt 9§9 LSS kan verkställas inom skälig tid.

Skäl till dröjsmål att verkställa beslutet
Finspångs kommun har idag ett större behov av bostäder med särskild service inom
LSS än vad som idag finns tillgängligt.
Sektor social omsorg har tagit fram en boendeplanering samt en
behovsspecificering för bostäder med särskild service enligt LSS.
Boendeplaneringen daterad 2016-06-03 är presenterad i kommunstyrelsen. Sektorn
har på uppdrag av politiken ombetts ta fram en mer specifik redogörelse för hur
behovet av bostäder med särskild service inom LSS-området ser ut. Detta finns
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redogjort i behovsspecificeringen daterad 2016-12-30 som presenterats för
kommundirektören. Sektorns identifierade behov av att tillgänglighetsanpassa en
gruppbostad samt upprätta en ny gruppbostad om ca 6 platser, har förts fram till
politiken och ärendet har funnits med i arbetet kring investeringsplanen för 2018.
Politiken har fattat beslut om att en utökning av platser för bostad med särskild
service 9§9 LSS ska genomföras enligt ovan nämnd behovsspecificering. Processen
för upprättande av en ny gruppbostad är i planeringsfasen och kommunen räknar
med att en ny gruppbostad kan stå klar om cirka ett år.
Behovet av gruppbostäder inom LSS påverkar även den kö som uppstår till
servicebostäder då det idag finns brukare inom servicebostäder som har behov av
gruppbostad.
I detta enskilda fall har brukaren erbjudits en plats i en bostad med särskild service
enlig 9§9 LSS 2017-02-22. Brukaren har valt att fundera på erbjudandet och vid
möte 2017-04-26 uttrycker brukaren en viss oro för flytten men har fortfarande en
vilja att flytta. Brukaren ombeds att lämna in hyreskontrakt senast 2017-05-05 men
något kontrakt lämnas inte in. Därmed verkställs inte beslutet.
Insatser i väntan på verkställt beslut
I väntan på att beslut om bostad med särskild service enligt 9§9 LSS ska verkställas
bor den enskilde individen hos sina föräldrar. Brukaren har inga övriga insatser från
kommunen i väntan på verkställighet. I kontakter med myndigheter har den
enskilde brukaren stöd från Samteamet.
Uppgifter om kostnader
Insats

Kostnad per månad

Beräknad snittkostnad för bostad med
särskild service i Finspångs kommun,

54 443 kr

Verkställighet inom skälig tid
För att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service inom skälig tid
arbetar sektor social omsorg på följande sätt:





Samtliga enhetschefer inom LSS-området, utvecklingsstrateg och LSShandläggare träffas var tredje vecka för att stämma av inflödet av
ansökningar gällande bostad med särskild service samt delges fattade beslut.
LSS-handläggare och enhetschefer arbetar utifrån rutin ”Från beslut till
verkställighet, bostad med särskild service”
Behovsspecificeringen uppdateras kontinuerligt minst en gång per år.
Sektorn deltar aktivt i kommunens lokalstrategiska grupp som samordnas av
sektor samhällsbyggnad. Där lyfts det totala behovet av lokalförsörjning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

inom kommunens sektorer. Gruppen arbetar på uppdrag av
kommundirektören. Lokalstrategisk grupp träffas varannan månad.


Vid handläggning av projekt gällande fastigheter använder kommunen en
sjustegsmodell, en tydlig processbeskrivning från kundbehov till genomförande och
utvärdering. Syftet med modellen är att ta rätt beslut och undvika felsatsningar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydöst, avge
kommunens yttrande i ärendet (Dnr. 8.8.1-295/2017-6).
-----
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2018-§ 119

Dnr: KS.2018.0235

Begäran om yttrande och handlingar ej verkställt beslut LSS
2016-08-26
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt beslut i ett
individärende. IVO begär att få in handlingar senast 12 april 2018.
Bakgrund
Den enskilde individen som yttrandet gäller för har beslut om bostad med särskild
service enligt 9 § 9 LSS, med beslutsdatum 2016-08-26. Brukaren bor i egen bostad
med hjälp av kommunens hemtjänst. Brukarens ej verkställda beslut gällande bostad
med särskild service har kontinuerligt rapporterats till IVO.
IVO begär yttrande och handlingar enligt följande punkter:








En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet.
En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och
erhållit under väntetiden samt när detta har skett.
Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och
avslutades om det inte framgår av begärda handlingar.
Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar i aktuellt ärende.
Journalanteckningarna ska vara för tiden från datum för beslut till och med sista
anteckningen.
Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade
insatsen i aktuellt ärende.
Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella
insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas.
Ange kostnad per insats.
Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade
insatser i form av Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad
bostad enligt 9§9 LSS kan verkställas inom skälig tid.

Skäl till dröjsmål att verkställa beslutet
Finspångs kommun har idag ett större behov av bostäder med särskild service inom
LSS än vad som idag finns tillgängligt.
Sektor social omsorg har tagit fram en boendeplanering samt en
behovsspecificering för bostäder med särskild service enligt LSS.
Boendeplaneringen daterad 2016-06-03 är presenterad i kommunstyrelsen. Sektorn
har på uppdrag av politiken ombetts ta fram en mer specifik redogörelse för hur
behovet av bostäder med särskild service inom LSS-området ser ut. Detta finns
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redogjort i behovsspecificeringen daterad 2016-12-30 som presenterats för
kommundirektören. Sektorns identifierade behov av att tillgänglighetsanpassa en
gruppbostad samt upprätta en ny gruppbostad om ca 6 platser, har förts fram till
politiken och ärendet har funnits med i arbetet kring investeringsplanen för 2018.
Politiken har fattat beslut om att en utökning av platser för bostad med särskild
service 9§9 LSS ska genomföras enligt ovan nämnd behovsspecificering. Processen
för upprättande av en ny gruppbostad är i planeringsfasen och kommunen räknar
med att en ny gruppbostad kan stå klar om cirka ett år.
Behovet av gruppbostäder inom LSS påverkar även den kö som uppstår till
servicebostäder då det idag finns brukare inom servicebostäder som har behov av
gruppbostad.
I detta enskilda fall har brukaren inte kunnat erbjudas en plats i en bostad med
särskild service enlig 9§9. Brukaren har vid avstämningsmöte 2017-08-23 gällande
beslut om gruppbostad meddelat att hen inte vill flytta. Kommunen kommer att
erbjuda den enskilde en plats så snart det finns en vakant plats. Då har den enskilde
möjlighet att ta ett nytt ställningstagande gällande flytt till bostad med särskild
service.
Insatser i väntan på verkställt beslut
I väntan på att beslut om bostad med särskild service enligt 9§9 LSS ska verkställas
har den enskilde hjälp från kommunens hemtjänst med en omfattning av i
genomsnitt 92,5 timmar/månad. För hemtjänstinsatserna betalar den enskilde 1335
kr/månad. Den enskilde har även ledsagarservice med en omfattning av 3 timmar
per vecka samt daglig verksamhet med en omfattning av 1 dag per vecka.
Uppgifter om kostnader
Insats

Kostnad per månad

Beräknad snittkostnad för bostad med
särskild service i Finspångs kommun,

54 443 kr

Verkställighet inom skälig tid
För att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service inom skälig tid
arbetar sektor social omsorg på följande sätt:




Samtliga enhetschefer inom LSS-området, utvecklingsstrateg och LSShandläggare träffas var tredje vecka för att stämma av inflödet av
ansökningar gällande bostad med särskild service samt delges fattade beslut.
LSS-handläggare och enhetschefer arbetar utifrån rutin ”Från beslut till
verkställighet, bostad med särskild service”
Behovsspecificeringen uppdateras kontinuerligt minst en gång per år.
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Sektorn deltar aktivt i kommunens lokalstrategiska grupp som samordnas av
sektor samhällsbyggnad. Där lyfts det totala behovet av lokalförsörjning
inom kommunens sektorer. Gruppen arbetar på uppdrag av
kommundirektören. Lokalstrategisk grupp träffas varannan månad.

Vid handläggning av projekt gällande fastigheter använder kommunen en
sjustegsmodell, en tydlig processbeskrivning från kundbehov till genomförande och
utvärdering. Syftet med modellen är att ta rätt beslut och undvika felsatsningar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydöst, avge
kommunens yttrande i ärendet (Dnr. 8.8.1-318/2017-6).
-----
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2018-§ 120

Dnr: KS.2018.0223

Stjärnvik 1:2 mfl. Jordbruksarrende
2015 tecknades ett arrendekontrakt för del av fastigheterna Stjärnvik 1:2, Hult 7:1,
Olstad 3:2 och Hårstorp 1:1 mellan Finspångs Kommun och Johan Yderfors,
Monica Wering som upphör 2018-03-13. Arrendet gäller nyttjande av åkermark om
cirka 20 hektar.
Samma år tecknades även ett arrendekontrakt för del av fastigheterna Stjärnvik 1:2,
Hult 7:1och Hårstorp 1:1 mellan Finspångs Kommun och Per Blomberg. Arrendet
upphör 2018-03-13 och gäller nyttjande av åkermark om cirka 20 hektar.
Efter diskussion mellan kommunen och arrendatorerna har parterna enats om att
teckna nya arrendekontrakt (jordbruksarrende, sidoarrende) för samma områden
med en löptid om fem år.
Fem år är den tid som är praxis enligt arrendelagstiftningen och tiden är även av
betydelse för arrendatorn när vissa bidrag/stöd söks.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kristin Yderfors (C) i handläggningen av detta ärende.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar att ärendet tas med omedelbar justering.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att ge förvaltningen uppdrag att upprätta ovan beskrivna jordbruksarrende
med Johan Yderfors och Monica Wering för en tid av fem år.
2. Att ge förvaltningen uppdrag att teckna ovan beskrivna jordbruksarrende
med Johan Yderfors och Monica Wering för en tid av fem år.
3. Att ge förvaltningen uppdrag att upprätta ovan beskrivna jordbruksarrende
med Per Blomberg för en tid av fem år.
4. Att ge förvaltningen uppdrag att teckna ovan beskrivna jordbruksarrende
med Per Blomberg för en tid av fem år.
5. Att ta ärendet med omedelbar justering.
----
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2018-§ 121

Dnr: KS.2017.1034

Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten till valet 2018
Sammanfattning
Freddy Leijon (SD) har lämnat en motion där han föreslår följande:
-

Att ge valnämnden i uppdrag att organisera alla vallokaler enligt exemplet
Hårstorps förskola för att stärka valhemligheten.

-

Att ge valnämnden i uppdrag att följa vallagen och ej använda lokaler som är
kopplade till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till valnämnden för beredning och åter
till kommunfullmäktige för beslut.
Valnämnden beslutade 2017-02-07 § 2 att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Att anta förslaget till yttrande från valnämnden.
2. Att anse motionen besvarad
Valnämndens yttrande
Valnämnden ser positivt på Freddy Leijons (SD) intention att förstärka valhemligheten. Valnämnden ställer sig positiv till förslaget att organisera alla vallokaler
enligt Hårstorps förskola i den mån det är möjligt med hänsyn till lokalernas fysiska
utformning.
Valnämnden samlade bedömning är att man känner till problematiken med
utformningen av vallokalen på Medley arena Grosvad och att man arbetar för att
förändra den inför nästa val. Ordförande i varje vallokal ansvarar för vallokalernas
utformning. Valnämnden kommer att använda Freddy Leijons (SD) skiss av
vallokalen Hårstorps förskola som en del av utbildningsmaterialet när ordförandena
för vallokalerna ska utbildas.
Frågan som handlar om att följa vallagen och inte använda lokaler som är kopplade
till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag. Valnämn-den avser givetvis
att följa vallagen men vallagen är mer komplex än vad den kanske först framstår:
”Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas
som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje val-distrikt
ska det finnas en vallokal.
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En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte
ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som
kan påverka väljaren i samband med röstningen.” Vallag (2005:837) 4 kap. §
20
I lagen är det skillnad på ska och bör. Enligt Länsstyrelsen i Östergötland går den
del av lagen som rör lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i
fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande, före den del av lagen som
handlar om att lokalen inte bör ha anknytning till en viss religiös sammanslutning
eller till ett visst företag. Det står dock att vallokalen inte ska ha anknytning till en
viss politisk sammanslutning.
Det betyder i korthet att närhet, tillgänglighet och öppethållande anses viktigare än
att inte använda lokaler med koppling religiösa sammanslutningar eller företag.
Lokaler med koppling till politisk sammanslutning kommer inte att användas. Vid
osäkerhet avser valnämnden att rådfråga Länsstyrelsen i Östergötland.
Valnämnden kommer att titta på möjligheten att flytta vallokalen i Sonstorp från
kyrkan till en av förskolorna i Sonstorp. Valnämnden kommer även att titta på
möjligheten att flytta vallokalen missionskyrkan i Finspång till Högalidskolan. I
Skedevi bedömer valnämnden att det är svårt att hitta en mer lämplig lokal som
uppfyller kraven på lokalisering.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-04-09.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

42 (65)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

2018-§ 122

Dnr: KS.2018.0135

Regional strategi "Sätt Östergötland i rörelse"
Strategin Sätt Östergötland i rörelse är en regional strategi och ett grundläggande
ramverk med sikte på ett aktivare Östergötland 2020. Att ställa sig bakom strategin
innebär att instämma i – och om möjligt aktivt verka för:
- Minska ojämlikhet mellan grupper gällande aktivitetsnivå
- Öka kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelser
- Lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga
utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa
lösningar
- Att samhällsaktörer i Östergötland aktivt och långsiktigt samarbetar för att
främja fysisk aktivitet och rörelse för alla
- Att öka medborgarnas delaktighet och inflytande
Det övergripande syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom
ökad fysisk aktivitet och integrera planens intentioner i strategiska dokument.
Under 2017 har Finspångs kommun återkommande lyfts fram av Region
Östergötland som ett gott exempel för hur man jobbar med dessa frågor.
Folkhälsorådet i Finspångs kommuns kommer under 2018 att inbegripa även
fritidsfrågor, vilket innebär att folkhälsofrågor kommer vara direkt kopplade till
fritidsfrågor.
Region Östergötland har nu ställt en förfrågan om Finspångs kommun vill vara den
första kommunen i länet som officiellt ställer sig bakom strategin.
De aktörer som sedan tidigare beslutat sig för att stå bakom strategin är: Region
Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Östergötlands Idrottsförbund, Korpen
Östergötland, Svenska Skolidrottsförbundet, Funktionsrätt Östergötland och
Östergötlands Parasportförbund.
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-§ 123

Dnr: KS.2018.0137

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2017
Bakgrund
Om mig är en webbenkät om ungdomars levnadsvanor som administreras av
Region Östergötland. Den genomfördes för fjärde gången under hösten 2017.
Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och
Region Östergötland. Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna
perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och
framtiden.
Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå ungdomars
förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen kunna underlätta
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.
Denna rapport handlar om ungdomar som går i årskurs 2 på gymnasiet och som har
angett Finspång som hemkommun. Enkäter har även gått ut till elever i årskurs 8 i
grundskolan, men dessa svar har inte framtagits i rapportform av regionen.
Totalt svarade 128 elever på enkätfrågorna. 64 killar, 63 tjejer och 1 inom kategorin
annan könsidentitet.
Resultat
Hälsa och livsstil
Knappt en fjärdedel av de svarande uppger att de har mycket bra hälsa. Ca 35 % av
killarna svarar att deras hälsa är mycket bra medan motsvarande siffra för tjejerna är
ca 14 %.
Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de har ont i huvudet, ont i magen,
ont i nacke/axlar, ångest och depression nästan varje dag eller någon gång i veckan.
Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de känner att de duger som de är,
nöjda med hur de ser ut och att de kan vara sig själva.
Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de i skolan känner sig trötta,
stressade, oroliga, ledsna och irriterade.
Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de i skolan känner sig omtyckta,
duktiga, motiverade, självsäkra men uppger samtidigt i större utsträckning än tjejer
att de är uttråkade i skolan.
Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de på skoldagar äter frukost och
skollunch. Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de äter lagad mat på
kvällen.
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Tobak och alkohol
Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de röker varje dag. Samtidigt uppger
tjejer i större utsträckning än killar att de besväras av cigarettrök på andra platser än
i skolan.
Tjejer uppger i störst utsträckning att de rökte första gången i årskurs 1 på
gymnasiet. Killar uppger i störst utsträckning att de rökte för första gången i årskurs
7.
Mer än hälften av de tjejer som uppger att de röker skulle vilja sluta, men inte just
nu. Ca 42 % av de killar som uppger att de röker svarar att de skulle vilja sluta nu.
Ca 18 % av de svarande killarna uppger att de snusar varje dag. Ingen tjej uppger att
de snusar varje dag.
Ca 61 % av de svarande uppger att de druckit alkohol flera gånger. Det skiljer
ingenting mellan tjejer och killar.
Tjejer uppger i störst utsträckning att de drack alkohol för första gången i årskurs 8.
Killar uppger i störst utsträckning att de drack alkohol för första gången i årskurs 9.
Både tjejer och killar uppger att de i störst utsträckning får alkohol från kompisar.
Nästan lika många uppger att de får alkohol från någon som säljer till ungdomar.
Drygt 12 % av tjejerna uppger att de använt narkotika en eller flera gånger.
Motsvarande siffra för killarna är drygt 7 %. Av de svarande totalt uppger ca 10 %
att de använt narkotika en eller flera gånger.
Skola och fritid
15 % av tjejerna tränar 2-7 gånger per vecka i en lagidrott. Motsvarande siffra för
killar är 23 %.
13 % av tjejerna uppger att de tränar 2-7 gånger per vecka i en individuell idrott.
Motsvarande siffra för killar är 12 %.
44 % av tjejerna uppger att de tränar 2-7 gånger per vecka på egen hand.
Motsvarande siffra för killar är 54 %.
11 % av de svarande uppger att de ägnar sig åt teater, bild, spelar instrument eller
sjunger i kör 2-7 gånger i veckan. Mer än dubbelt så många killar som tjejer uppger
detta.
11 % av tjejerna uppger att de ägnar sig åt dans 2-7 gånger i veckan. Inga killar
ägnar sig åt dans.
84 % av killarna uppger att de spelar datorspel/tv-spel eller liknande 2-7 gånger i
veckan. Motsvarande siffra för tjejer är 20 %.
40 % av de svarande uppger att de utsatts en eller flera gånger av att någon skrivit
något elakt eller lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala medier. Det är marginellt
fler killar än tjejer som uppger detta.
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71 % av tjejerna uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna i skolan.
Motsvarande siffra för killar är 59 %.
Tjejerna uppger i större utsträckning än killarna att det är bra stämning i skolan och
att de behandlas rättvist av lärarna.
Killarna uppger i större utsträckning än tjejerna att lärarna ser vad de är bra på och
att lärarna ger dem stöd och hjälp att utvecklas.
97 % av killarna uppger att de känner sig trygga i skolan och i hemmet. 91 % av
tjejerna uppger att de känner sig trygga i skolan och 95 % av tjejerna uppger att de
känner sig trygga hemma.
Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de blivit mobbade under det senaste
halvåret av elever och/eller personal.
Livet och framtiden
93 % av både tjejerna och killarna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med
sin fritid. Killarna uppger i större utsträckning än tjejerna att de trivs mycket bra
med sin fritid.
90 % av tjejerna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med familjen, medan
samtliga killar uppger detta.
93 % av tjejerna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med sin skola.
Motsvarande siffra för killarna är 94 %.
Nästan hälften av tjejerna uppger att de vill vara med och påverka saker i sin
hemkommun. Motsvarande siffra för killarna är 30 %.
Ungefär hälften av tjejerna och killarna uppger att de kan vara med och påverka
väldigt eller ganska mycket i sin skola. Tittar man på siffrorna vad gäller väldigt
mycket är det 10 % av tjejerna som uppger detta och ca 2 % av killarna.
13 % av killarna uppger att de inte vill påverka i sin skola medan motsvarande siffra
för tjejerna är drygt 3 %.
44 % av tjejerna uppger att de är väldigt eller ganska mycket intresserade av politik.
Motsvarande siffra för killarna är ca 30 %.
Drygt 62 % av tjejerna uppger att de är väldigt eller ganska mycket intresserade av
samhällsfrågor i allmänhet. Motsvarande siffra för killarna är drygt 25 %.
70 % av tjejerna uppger att de är intresserade av vad som händer i andra länder.
Motsvarande siffra för killarna är ca 57 %.
85 % av tjejerna uppger att de skulle rösta om de var röstberättigade och det vore
val idag. Motsvarande siffra för killarna är 95 %.
Drygt 15 % av tjejerna uppger att de troligen inte skulle rösta om de vore
röstberättigade och det vore val idag.
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Ca 20 % av de svarande uppger att de ser mycket positivt på sin framtid. Inkluderar
man dem 69 % som uppger att de ser ganska positivt på sin framtid blir den siffran
närmare 90 %. Ca 10 % ser mycket eller ganska negativt på sin framtid.
Drygt 27 % av killarna uppger att de ser mycket positivt på sin framtid.
Motsvarande siffra för tjejerna är drygt 12 %.
Drygt 75 % av tjejerna uppger att de ser ganska positivt på sin framtid. Motsvarande
siffra för killarna är ca 62 %.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-04-09.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

47 (65)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-26

2018-§ 124

Dnr: KS.2018.0175

Tomtköregler 2018
Sammanfattning
I maj 1991 antog kommunfullmäktige regler för försäljning, upplåtelse och
tilldelning av småhustomter och grupphus inom Finspångs Kommun.
Under 2018 ska Finspångs kommun ansluta sig till e-tjänst för kommunens tomtkö.
Informationen som ska visas i e-tjänsten är bland annat regler för tomtkön.
Reglerna som gäller idag behöver anpassas för e-tjänsten och även för dagens
förutsättningar vid villatomtsförsäljning.
Förändringar som bland annat gjorts är att förenkla och förtydliga vilka som kan
anmäla sig till tomtkön och hur man ska gå tillväga vid anmälan. Avgiften har
justerats så det är samma årsavgift som det är vid nyanmälan. Förtydligande har
även gjorts angående avregistrering.
Tydliggjort hur rutinerna är vid tilldelning av tomt, och även skapat möjligheten
med direktköp av tomter som redan erbjudits tomtkön och inte blivit sålda.

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-§ 125

Dnr: KS.2018.0188

Invånarlöften god och nära vård i Östergötland
Sammanfattning
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
ersätter från och med 2018-01-01 Lagen (1990:140) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen
(BAL). En partsammansatt arbetsgrupp med representation från samråd vård och
omsorg (SVO) samt ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) har arbetat fram
föreliggande länsgemensam överenskommelse om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård och som Finspångs kommunfullmäktige ställde sig
bakom 2017-11-29.
Parternas roller och ansvar förtydligas i överenskommelsen, liksom betydelsen av
ett tillitsfullt samarbete med medborgarnas bästa i fokus.
Det långsiktiga målet med överenskommelsen är att vårdprocessen ska fungera så
bra att betalningsansvar inte ska utfalla.
Som en del i denna överenskommelse har man tagit fram förslag på Invånarlöften
Nära vård. Enligt förslaget så behöver kommunerna och Regionen ha samsyn vilket
är extra viktigt eftersom vården består av många olika aktörer. Samordning är
nödvändig för att skapa god kontinuitet och tillgänglighet. Hälso- och sjukvården
och omsorgen står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år
och äldre kommer att utgöra en allt större del av befolkningen. Behovet av
välfärdstjänster, äldrevård och sjukvård blir större och kostnaderna ökar.
Kommunerna i Östergötland samt Region Östergötland förslås gemensamt avge tre
löften till invånarna i vårt län:
• Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och
delaktighet.
• Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.
• En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården
bedrivs.
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Yrkande
Riitta Leiviskä Widlund (S) yrkar på en återremiss med motiveringen:
-

I remissvaret förtydliga vad ett löfte är och innebär samt belysa ekonomiska
konsekvenser och hur vi mäter och följer upp löftet.
I svaret ska också belysas vad hög kvalitét är då alla 13 kommuner och
regionen ska komma överens om detta.

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Riitta Leiviskä Widlunds (S) återremissyrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att återremittera ärendet med motiveringen:
-

I remissvaret förtydliga vad ett löfte är och innebär samt belysa ekonomiska
konsekvenser och hur vi mäter och följer upp löftet.
I svaret ska också belysas vad hög kvalitét är då alla 13 kommuner och
regionen ska komma överens om detta

-----
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2018-§ 126

Dnr:

Ny klagomålshantering hos IVO 2018-01-01
Sammanfattning
Vid årsskiftet infördes ett nytt klagomålssystem, vars främsta syfte är att förtydliga
ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål inom hälsooch sjukvård.
Det är i första hand vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från
patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska också förklara vad som inträffat
och vid behov vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen.
När patienter framför sina klagomål där vården utförs, finns det större möjligheter
till snabbare svar. Det ger också vårdgivarna utrymme att i ett tidigt skede vidta
åtgärder för att förebygga vårdskador.
Vårdgivarnas ansvar att anmäla allvarliga vårdskador inom vården genom en lex
Maria-anmälan till IVO är oförändrat. Inspektionen för vård och omsorg IVO har
sedan den 1 januari en ny hantering av klagomål på hälso- och sjukvården.
Patientnämndernas roll
Patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienterna att få sina
klagomål besvarade av vårdgivarna, men nämnderna ska också bidra till
kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet. Patienter som inte är nöjda med
vårdgivarens eller patientnämndens svar har fortsatt möjlighet att gå vidare med
klagomålet till IVO.
IVO:s utredningsskyldighet förändras
IVO:s utredningsskyldighet begränsas, så att tyngdpunkten läggs på allvarliga
händelser där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta
eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.
IVO ska utreda klagomål från patienter som tvångsvårdas, samt händelser i vården
som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet
eller rättsliga ställning.
Underlag för inspektioner
IVO kommer även i nära samverkan med patientnämnder och vårdgivare att ta del
av de patientberättelser som kommer in. Det betyder att IVO får möjlighet att på
övergripande nivå identifiera påtagliga risker inom hälso- och sjukvården.
Riskanalyserna ligger till grund för tillsyn där den som bäst behövs, i form av
inspektioner på till exempel vårdcentraler och sjukhus.
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IVO:s tillsyn
IVO:s tillsyn kommer också att i högre grad bedrivas genom inspektion där vården
utförs, inte främst genom skriftliga underlag. Tillsynen bygger på direktkontakt med
patienter, vårdpersonal och ledning. Detta gynnar i högre grad röstsvaga patienter
som inte själva har förmågan att anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården.
I första hand är det vårdgivaren som tar emot och besvarar klagomål. IVO har en
begränsad utredningsskyldighet. De ärenden som IVO även fortsättningsvis utreder
kommer de att handlägga på samma sätt som tidigare. Det innebär att kommunen
ska svara på om vi har hanterat det i vårt ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete och om händelsen har medfört eller kunnat medföra en vårdskada.
IVO fortsätter att skicka underrättelser till hälso- och sjukvårdpersonal via
vårdgivaren om klagomålet är riktat mot eller kan anses vara riktat mot enskilda
yrkesutövare. Då ska kommunen göra en särskild underrättelse till den eller de
yrkesutövare som IVO anger i underrättelsen.

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-§ 127

Dnr: KS.2018.0221

53 (65)

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektorsram
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 av avsätta medel för särskilda
satsningar. Totalt avsattes 14,8 miljoner kronor för olika ändamål.
Flera av anslagen är av sådan karaktär att de ska finansiera befintliga verksamheter
som är i behov av tillskott. Andra anslag är sådana som ska utredas och startas
under året och dessa medel överförs först när verksamheten är igång.
De medel som kan överföras direkt är:
Särskilda satsningar 2018
Myndighetskontoret
Familjeteamet
Art-Lab (avser tre år)
Alkoholtillstånd/tillsyn
Lönekartläggning
Överförmyndaren
LP-stiftelsen
Tjänster plan- och bygg
Gymnasiet
Summa

Budget 2018
500
1750
100
150
45
265
50
800
2000
5660

Sektor/nämnd
Social omsorg
Social omsorg
Ledningsstab
Samhällsbyggnad
Ledningsstab
Överförmyndaren
Social omsorg
Samhällsbyggnad
Utbildning

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-§ 128

Dnr: KS.2017.1249

Ombudgetering av driftmedel från 2017
Sammanfattning
Under 2017 har avsatts budgetmedel för några projekt som av olika orsaker har
försenats. Med anledning av den försämrade skatteintäktsprognosen för 2018 anser
förvaltningen att det inte finns utrymme för ombudgetering av driftmedel till 2018
och föreslår alternativ finansiering för de olika uppdragen.
Dels avsattes 1 500 000 kronor till digitaliseringsutbildning som är förskjutet i tid.
Av dessa medel var 400 000 kronor öronmärkta för sektor bildning och kultur och
resterande till sektor barn och utbildning. Nya sektor utbildning önskar
ombudgetering med totalt 1 040 000 kronor för kompetensutvecklingsinsatser och
fortsatt inventering, hela projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2018.
Förvaltningen föreslår att finansiering får ske från medel för särskilda satsningar till IT i skolan
enligt strategisk plan (total 3 900 000 kronor), för att slutföra projektet.
Sektor utbildning erhöll 400 000 kronor för satsning på trainee inom förskolan,
projektet slutförs i mars 2018. I bokslutet fanns 85 000 kronor kvar som beräknas
täcka kvarvarande kostnad 2018. Förvaltningen föreslår finansiering inom sektors utbildnings
ram.
Under föregående års avsattes 500 000 kronor till ledningsstaben från
utvecklingsmedel för översyn av kommunens bemanningsprocess, 186 000 kronor
har förbrukats under 2017. Projektet beräknas fortgå även 2018 och tillkommande
kostnad uppskattas till 200 000 kronor. En överföring av budgetmedlen till
kommungemensamma medel föreslås samtidigt. Förvaltningen föreslår finansiering inom
ledningsstabens ram.
Till år 2017 ombudgeterades 1 000 000 kronor till undersköterskeutbildning inom
bemanningscentralen. Bokslutet 2017 visar på kostnader med 404 000 kronor,
kvarvarande medel om 596 000 kronor behövs under 2018 då utbildningen kommer
att fortsätta. Deltagarna i utbildningen har sin grundanställning inom ledningsstab,
sektor vård och omsorg eller sektor social omsorg. Förvaltningen föreslår finansiering
inom respektive sektors ram.
Sektor vård och omsorg erhöll utvecklingsmedel till Storängsgården med 400 000
kronor, rekryteringen till projektet drog ut på tiden och startade därför senare än
beräknat. Sektorn önskar ombudgetera kvarvarande medel om 230 000 kronor.
Vård och omsorg erhöll även utvecklingsmedel för kompetensutveckling inom
HSL. Av budgeterade 268 000 kronor finns 117 000 kvar, projektet beräknas vara
klar i augusti. Förvaltningen föreslår finansiering inom sektor vård och omsorgs ram.
I strategisk plan 2017 avsattes 700 000 kronor för en sjuk/frisktjänst, tjänsten kom
igång först under hösten. Nu önskas kvarvarande budgetmedel om 565 000 kronor
ombudgeteras till 2018. Förvaltningen förslår finansiering inom 2018 års omställnings- och
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utvecklingsmedel. I potten för utvecklings- och omställningsmedel finns för
närvarande 5,5 miljoner kronor.
Under förutsättning att sektorerna som berörs kan finansiera uppdragen inom ram
eller från redan avsatta medel från särskilda satsningar, påverkas inte resultatet för
2018.

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-§ 129

Dnr: KS.2017.0825

Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Carlsson, med flera, med
anledning av hur de upplever trafiksituationen på Vallonvägen i centrala Finspång.
Förslagsställaren hänvisar till att flera andra kommuner leder om trafiken och gör
allt för att få bort den från innerstaden och föreslår att detsamma ska ske på
Vallonvägen. Förslagsställaren önskar att all tung trafik utan tillstånd utan tillstånd
ska vara förbjuden utmed hela Vallonvägen och att även all fordonstrafik som inte
är behörig ska förbjuden på sträckan Vallonvägen från Hyttvägen till Jonas
Wenströms väg.
Kontakt har tagits med Thomas Carlsson som beskrivit hur han upplever
trafiksituationen på Vallonvägen och att de inte ser det lämpligt att Vallonvägen
används som en genomfart. Förslagsställaren informerar även att det varit en
kollision mellan ett tungt fordon och en körskolebil.
Efter att medborgarförslaget inkommit har justeringar i trafikregleringen, för den
aktuella vägsträckningen, genomförts av Finspångs kommun. I december 2017
infördes förbud mot tung trafik, som inte är behörig, genom centrum från
Bergslagsbron till lasarettet vilket även omfattar Vallonvägen.
Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte inplanerat i nuläge men
föreslås beaktas i framtida planering.

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-§ 130

Dnr: KS.2017.1033

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång
Sammanfattning
2017-10-18 inkom Sverigedemokraterna i Finspång med en motion där man
föreslagit kommunfullmäktige låta förvaltningen utreda förutsättningen för:
–

Att inrätta ett kommunalt återvandringskontor med storlek i paritet med
asylmottagandet i kommunen, för att aktivt och snabbt kunna handlägga
ärenden med målsättningen att asylsökande samt personer med
uppehållstillstånd skall uppmuntras att återvandra till sina hemländer.

–

Att samarbeta och söka ekonomiskt stöd från migrationsverket för detta
ändamål.

–

Att ekonomiska medel till denna verksamhet styrs över från exempelvis SFI,
modersmålsundervisning och övriga migrationsrelaterade områden.

Regeringen har förordat Migrationsverket som huvudansvariga för asylärenden samt
dess utredanden delar. Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till utlänningar
som önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett annat land.
Migrationsverket kan på sin hemsida lämna mer information om detta samt hur
ansökningsförfarandet går till, inklusive ansökningsblanketter.
Lokala återvandringskontor finns idag framförallt i de större städerna, Stockholm,
Göteborg och Malmö och samfinansieras via kommun, Migrationsverket och
särskilda projektmedel.
Förvaltningen gör bedömningen att det inte föreligger ett sådant underlag i
Finspångs kommun för upprättandet av ett kontor för frivillig återvandring, som i
de enskilda fallen ofta är en lång process av enskilda överväganden och som kräver
god kännedom om situationen i det tidigare hemlandet avseende t.ex. säkerhet,
boende, försörjning, sjuk- och hälsovård m.m.
Förvaltningen gör bedömningen att den information som lämnas via
Migrationsverkets hemsida eller som kan lämnas av t.ex. kommunen i frågor om
frivillig återvandring är tillräcklig i nuläget och att det ej getts uttryck från
kommuninvånare om ett prioriterat behov av särskild verksamhet för frivillig
återvandring.
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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-§ 131

Dnr: KS.2018.0063

Anvisning av medel för centrumutveckling
Sammanfattning
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att anta det framtagna
inriktningsprogrammets för centrums offentliga miljöer ”Från genomfart och
transport till vistelse, aktivitet och umgänge!” är det angeläget att Finspångs
kommun utvecklar programmet från idé till handling.
Förslaget är att detta ska ske genom att vi 2018 skapar förutsättningar för tillfälliga
lösningar på Bergslagstorget - att vi så att säga ”provmöblerar” olika ytor för att
skapa olika rumsliga delar: sommartid kan detta exempelvis vara konstgräsytor,
flyttbara träd, bänkar/sittplatser, pergolalikande tak, konst, mobil lekplats, etc.
Vintertid kan man tänka sig liknande lösningar men med is- och snötema, förstärkt
belysning, ytor för julmarknad och vinterlek
Att prova oss fram med flexibla och mobila lösningar ger oss också möjligheten att i
dialog med medborgarna få synpunkter på vad som uppskattas eller kan bli
annorlunda och bättre. Till syvende och sist är det ju bara om människor vill vistas i
centrum och utnyttjar platserna som ett levande centrum kan bli verklighet.
För att citera inriktningsprogrammet: ”Att vara djärva, ha modet att sticka ut och pröva
nytt ger oss också förutsättningar att vara flexibla. I stället för en stor investering där vi bygger fast
oss för lång tid är det gruppens uppfattning att vi i stället gestaltar och omgestaltar våra miljöer –
över tid och med anpassning till årstid. Ett sommartorg kan kanske med fördel omgestaltas till
något annat vintertid.”.
Förvaltningen önskar därför att kommunstyrelsen ställer ekonomiska resurser till
förfogande för att i dialog med medborgarna prova oss fram till utformning av
Bergslagstorget. Referensgrupp för arbetet är kommunstyrelsens referensgrupp för
Finspångs centrummiljö.
Inriktningsprogrammet omfattar också flera ytor förutom Bergslagstorget. Med
utgångspunkt från programmets inriktning för dessa ytor som de beskrivs i ”Från
genomfart och transport till vistelse, aktivitet och umgänge!” behöver ett arbete
påbörjas med att utforma hur dessa ska gestaltas och utvecklas.
Detta innebär ett behov av arkitektstöd i projekteringen i utformningen av
Förvaltningstorget, Bruksparken och dess förlängning längs med Skuten/
Stationsområdet.
För insatser under 2018 föreslås att kommunstyrelsen ställer följande medel till
förfogande för förprojektering:
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För Bergslagstorget: anpassning av ytor, medel för ”testmöblering” etc.
Önskade medel är 600 000 kronor.
Att avsätta medel för förprojektering av övriga ytor för konsultinsatser/
arkitektstöd med 300 000 kronor.

I potten för utvecklings- och omställningsmedel finns för närvarande 5,5 miljoner
kronor.
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-§ 132

Dnr: KS.2018.0320

Politisk organisation 2018
Sammanfattning
På uppdrag av den politiska ledningsgruppen har ett förslag på revidering av den
politiska organisationen tagits fram. Revideringen omfattar avsnittet om
kommunstyrelsens arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och resultat, där
vissa förtydliganden gjorts. Förslag på reviderad text är kursiverad vid sidan av den
nu gällande texten.

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-§ 133

Dnr: KS.2018.0330

Rapportering av prioriterade uppdrag 2017
Sammanfattning
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade
till. Texterna är hämtade från Stratsys som är vårt uppföljnings- och
rapporteringssystem.
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat
måluppfyllnaden.
I denna redovisning av de prioriterade uppdragen är de rena dagboksanteckningarna
bortrensade.
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-§ 134

Dnr: KS.2018.0209

Årsavstämning finansrapporten 2017
Sammanfattning
Förvaltningen har i enlighet med finanspolicyn sammanställt en årsavstämning av
finansrapporten. Rapporten innehåller en uppföljning av kassaflödesbudgeten,
räntenettot, sammanställning av genomförda affärer under året samt kommunens
kundförluster.

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-§ 135

Anmälan av delegationsbeslut
2018-02-26

Beslut om antagning av behörig elev till
introduktionsprogram av synnerliga skäl Dnr KS.2018.0246

2018-02-07

Slutredovisning per december underhålls- och
reinvesteringar Dnr KS.2017.0282
Korrigerat beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr
Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr
Tf. sektorchef Social omsorg under semester Dnr
Tf. IFO chef under semester Dnr

2018-02-01

Förordnande som ställföreträdande rektor under ordinarie
rektors ledighet Dnr KS.2018.0019

2018-02-19

Ramjustering inom Ledningsstaben föranledd av
uppdelningen av kansli- & kommunikationsavdelningen
samt av inrättandet av en digitaliseringsstrateg Dnr
KS.2018.0017

2018-02-19

Ramjustering avsatta medel för en tjänst som klimat- &
energi- strateg till sektor samhällsbyggnad Dnr
KS.2018.0017

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ovanstående delegationsbeslut är tagna i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande.
-----
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2018-§ 136

Delgivningar
1. CKS – 2018/1
2. Inbjudan totalförsvarsutbildning
3. SKL cirkulär - 18:06
4. Arbetsordning för nätverket ”Hela Östergötland”
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.
-----
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