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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade
barn och unga, kvartal 1 2018 Sektor social omsorg
Sammanfattning
Antal placeringar och unika individer av barn och ungdomar
Vid färre än 5 placeringar redovisas inte antalet pga sekretess.
Perioden avser 2018-01-01 – 2018-03-31
Placeringtyp

Antal
2018 (Q1)

HVB

7

(offentlig
huvudman/ SiS)
HVB

11

(enskild huvudman/
privat)
Konsulentstött
familjehem

8

Släktinghem

7

Familjehem

30

Beredskap/
jourplaceringar

-

Summa placeringar

66

Summa unika
individer

58
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Antal vårdnadsöverflyttade barn och ungdomar
2018
2017
2016

2015

2014

Antal Q1

14

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.
Antal placerade ensamkommande barn och unga 2018
Placeringtyp
Antal
2018(Q1)
HVB

29

(offentlig huvudman/
egen regi)
HVB

6

(enskild huvudman/
privat)
Konsulentstött
familjehem

-

Familjehem

10

Släktinghem

-

Beredskap/
jourplacering

-

Summa placeringar

50

Summa unika
individer

44
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Antal placerade barn och unga under 2017
Placeringtyp
Antal
Antal 2017 Antal 2017
2017 (Q1) (Q2)
(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 placerade barn och unga under 2016
Placeringtyp
Antal
Antal 2016 Antal 2016
2016
(Q2)
(Q3)
(Q1)

Antal 2016
(Q4)

HVB(offentlig
huvudman/ SiS)

-

-

-

-

HVB (enskild
huvudman/ privat)

-

-

6

8

Konsulentstött
familjehem

26

19

22

17

Släktinghem

9

10

12

10

Familjehem

24

16

22

26

Beredskap/
jourplaceringar

-

-

6

-

Summa placeringar

66

54

71

70

Summa unika individer

65

54

65

61
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Antal placerade barn och unga under 2015
Placeringtyp
Antal 2015 Antal 2015 Antal 2015
(Q1)
(Q2)
(Q3)

Antal 2015
(Q4)

HVB

-

-

-

-

6

8

8

6

Konsulentstött
familjehem

17

21

29

28

Släktinghem

8

8

8

9

Familjehem

22

24

26

20

Privat placering

-

-

-

-

Beredskap/
jourplacering

-

-

-

-

Summa

59

65

75

66

(offentlig huvudman/
Sis)
HVB
(enskild huvudman/
privat)
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Antal placerade barn och unga under 2014
Placeringtyp
Antal 2014 Antal 2014 Antal 2014 Antal 2014
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
HVB

-

-

8

-

13

8

11

8

Konsulentstött
familjehem

22

21

24

19

Släktinghem

6

7

8

8

Familjehem

22

21

20

21

Privat placering

-

-

-

-

Beredskap/
jourplacering

-

-

-

-

Summa

64

60

76

63

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

8

2018-04-11
Dnr KS.2018.0435

6 (8)

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

Antal
2017(Q4)

HVB

40

39

44

36

28

26

24

-

Konsulentstött
familjehem

7

7

6

6

Familjehem

12

13

9

9

Släktinghem

7

8

6

-

Beredskap/
jourplacering

-

-

-

-

Summa placeringar

94

93

89

59

Summa unika
individer

-

-

85

58

(offentlig huvudman/
egen regi)
HVB
(enskild huvudman/
privat)
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Antal placerade ensamkommande barn och unga 2016
Placeringtyp
Antal
Antal 2016 Antal 2016
2016 Q1) (Q2)
(Q3)

Antal 2016
(Q4)

HVB

63

45

45

49

22

45

35

33

Konsulentstött
familjehem

-

6

6

9

Familjehem

19

17

14

14

Släktinghem

-

-

8

7

Beredskap/
jourplacering

-

-

-

-

Summa

113

117

108

112

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

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2015
Placeringtyp
Antal 2015 Antal 2015 Antal 2015
(Q1)
(Q2)
(Q3)

Antal 2015
(Q4)

HVB

12

17

20

64

9

8

23

23

Konsulentstött
familjehem

-

-

-

-

Familjehem

-

-

-

21

Släktinghem

-

-

-

-

Beredskap/
jourplacering

-

-

-

-

Summa

29

33

52

115

(offentlig huvudman/
egen regi)
HVB
(enskild huvudman/
privat)
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Antal placerade ensamkommande barn och unga 2014
Placeringtyp
Antal 2014 Antal 2014 Antal 2014
(Q1)
(Q2)
(Q3)

Antal 2014
(Q4)

HVB

9

8

11

12

-

-

9

11

Konsulentstött
familjehem

-

-

-

-

Familjehem

-

-

-

-

Släktinghem

-

-

-

-

Beredskap/
jourplacering

-

-

-

-

Summa

18

22

30

32

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

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider
barn och unga kvartal 1 2018 sektor social omsorg
Sammanfattning
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 2§.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader
(122 dagar). Finns det särskilda skäl för att förlänga utredningstiden får beslut fattas
att gör det under viss tid. Formellt förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes
akt.
Nedan redovisas antal avslutade utredningar för barn och unga per kvartal, hur
många som håller sig inom lagkravet och hur många som överstiger utredningstiden
om 122 dagar. Vidare redovisas även hur många av dessa som har formellt
förlängningsbeslut samt hur utredningstiden varierar.
Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 40 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 10 st
Totalt: 50 st
Utredningar som pågått
31 st
62%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

19 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

9 – 217 dagar

38%

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan 2018 sektor Vård
och omsorg-Uppföljning kv 1 av klagomål, utredning och
anmälan Lex Sarah & Lex Maria
Sammanfattning
Uppföljning av interkontrollplanen angående sektor vård och omsorgs ärenden
gällande klagomål, utredning och anmälan Lex Maria och Lex Sarah.
Klagomål
Som en del i sektorns kvalitets och ledningssystem utreds samtliga avvikelser och
klagomål. Under första kvartalet har åtta synpunkter eller klagomål inkommit till
vård och omsorg.
Inkomna klagomål och synpunkter kv1
Avgifter
2
Information
2 Privata LOV-utförare
Tider för insats
3
Omsorgsbrist
1
Exempel på förbättringar avseende inkomna klagomål avgifter är att informera om
avgifternas uppbyggnad. Tider för insatser har avsett samma hemtjänstenhet och
enhetschef har informerat brukare om hantering av insatstider.
De privata utförarna LOV har inkommit med synpunkt/klagomål avseende
kommunens information. Sektor vård och omsorg har återkopplat information och
hantering.
Lex Maria och Lex Sarah
Under första kvartalet 2018 finns ingen Lex Maria eller Lex Sarah anmäld till IVO.
Under kvartal 1 2018 har 2 utredningar enligt Lex Sarah, påbörjats.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Marie Stark

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda
beslut äldreomsorg kvartal 1 2018
Sammanfattning
Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till
Kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.
1 §, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen
ska framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till
kvinnor respektive män.
Under första kvartalet 2018 fanns inga beslut som inte kunnat verkställas inom
tre månader inom sektor vård och omsorg.

Förslag till beslut
1. Sektor Vård och omsorg föreslår Kommunstyrelsen att besluta att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att ta informationen till protokollet.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - bristande eller
felaktiga myndighetsbeslut SoL och LSS sektor social
omsorg
Sammanfattning
Överklagade beslut avseende SoL, LVU och LVM
(sökning i Procapita på Utredningstyp Yttrande besvär, LVU, LVM, SoL aktuella under perioden)

Antal besvär
Antal personer
Bifall för den enskilde
Bifall för kommunen
Ärendet avskrivs/återtas
Ännu inget avgörande i domstol

170501–180331
13
11
3
6
2
1

Beslut som överklagats
Ansökan om stöd/behandling
vuxen missbruk
LVM-vård
Socialt kontrakt
LVU
Boendestöd

170501–180331
5
1
0
4
2

Överklagade beslut avseende LSS
(sökning i Procapita på Utredningstyp Yttrande aktuella under perioden samt samtal med LSS-handläggare)

Antal besvär
Antal personer
Bifall för den enskilde
Begäran om anstånd
Bifall för kommunen
Ännu inget avgörande i domstol
Ärendet avskrivs

170501–180331
7
4
1
1
3
1
1

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
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Petra Käll Antonsen

2018-04-13
Dnr KS.2018.0438
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare
och antal hushåll kvartal 1 2018 sektor social omsorg
Sammanfattning
Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd under perioden 1 januari – 31
mars var 332 st.
Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd under perioden 1 januari – 31
mars var 599 st.
Utbetalt belopp under perioden 1 januari – 31 mars fördelas enligt följande;
Januari
1924 tkr
Februari
1935 tkr
Mars
1747 tkr
Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad och över tid.
Resultatet för 1 kvartal 2018 visar att ett lägre belopp gått ut i form av ekonomiskt
bistånd i jämförelse med föregående år och period.

Utbetalt belopp per månad
3000

Axelrubrik

2500
2000
1500
1000
500
0

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 2268 2263 2404 2407 2380 2410 2307 2358 2224 2163 2246 2280
2015 2295 2314 2266 2314 2322 2289 2197 2156 1957 1988 2094 2058
2016 2207 2127 2161 2210 2163 2261 1999 2060 2076 1801 1946 1964
2017 2041 2066 1932 2105 1966 1878 1767 1841 1856 1809 1799 1716
2018 1924 1935 1747

Förslag till beslut
1. Att föra uppföljningen enligt internkontrollplan till protokollet.
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Petra Käll Antonsen
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som
ej verkställts inom lagstadgad tid kvartal 1 2018 sektor
Social omsorg
Sammanfattning
Uppföljning enligt interkontrollplanen gällande ej verkställda biståndsbeslut, kvartal
1 2018.
Icke verkställda biståndsbeslut
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO.
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden
och till kommunfullmäktige.
Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker:
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga,
resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt
med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den
enskilde vill vara ledig under en tid.
Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 1 2018.

Man

Antal dagar
sedan beslut/
avbrott

Insatskategori

Nuläge

Kvinna

Daglig verksamhet

Avbrott

1

327

Daglig verksamhet

Avbrott

1

403

Daglig verksamhet

Avbrott

1

600

Daglig verksamhet

Avbrott

1

913

Daglig verksamhet
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS

Avbrott

1

507

Bostad för vuxna

Ej verkställt

Ej verkställt
Ej verkställt

1
1

586
468

1
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LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS
Bostad för vuxna
LSS

Ej verkställt

1

157

Ej verkställt

1

133

Ej verkställt

1

625

Ej verkställt

1

677

Ej verkställt

1

455

Ej verkställt

1

181

Ej verkställt

1

136

Ej verkställt

1

309

Ej verkställt

1

282

Ej verkställt

1

Insatskategori

Nuläge

Kontaktperson

Avbrott

Kontaktperson

Ej verkställt

Stödfamilj
Bostad för vuxna
SoL

Ej verkställt

Man

Antal dagar
sedan beslut

Kvinna
1

362
1

1

Ej verkställt

165
172

1

280

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen:
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
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2018-04-17
Dnr KS.2018.0440

Petra Käll Antonsen
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - uppföljning av
klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria
kvartal 1 2018, sektor social omsorg
Sammanfattning
Typ av avslutade
klagomål

Myndighetsutövning
IFO

Bemötande
Tillgänglighet
Handläggning
Insatser
Inflytande
Verksamhet
Politiska beslut
Övrigt; bl a kompetens
Summa
Vem lämnade
klagomålet
Klient/ brukare
Närstående
Granne el dyl
Personal/
samarbetspartner
Annan enskild pers/
grupp/ anonym
Klagomål via
Inspektionen för Vård
och Omsorg
-Summa
Åtgärder
Lex Sarah utredning
Lex Sarah utredning till
IVO
Yttranden till IVO
Rättat till fel
Uppdaterad/ Översyn av
rutin/ Ny rutin

LSS

Adm

Verkställighet
IFO

LSS
1

Summa

2

IFO

LSS

Adm

IFO

3
LSS

Summa

1
2

IFO

LSS

Adm

IFO

3
LSS

Summa
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2018-04-17
Dnr KS.2018.0440

Petra Käll Antonsen

Samtal med personal
Förbättrad information
Förbättrad tillgänglighet
Förbättrad handläggning
Information/
förtydligande
Kompetensutveckling
Ingen åtgärd från IVO
Summa
Återkoppling
Chef/ Sektorchef
Personal
Handläggare för
klagomålet
Personal/ handläggare av
klagomål + chef/
sektorchef
Framgår ej/ anonym/
sekretess
Summa

2 (3)

1
2

IFO

LSS

Adm

IFO

3
LSS
3

Summa

3
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2018-04-17
Dnr KS.2018.0440

Petra Käll Antonsen

3 (3)

Pågående handläggning inom sektorn kvartal 1 (2018)
Enhet

Antal
klagomål

Antal
yttranden
hos IVO
Avvaktar
svar

LSS Utförare
IFO
Myndighetskontor

Antal Lex
Sarah
utredningar

Antal Lex
Sarah
utredningar
hos IVO
Avvaktar svar

2
1

Under kvartalet har inkomna klagomål/synpunkter avslutats som berör LSS
utförande verksamheter. De områden som berörts är klagomål/synpunkter gällande
bemötande och insatser. Inkomna klagomål/synpunkter har lämnats av klient/
brukare samt av närstående.
Verksamheterna har utifrån klagomålen främst åtgärdat dem genom samtal och
brev med till den klagande med förtydligande av information. Återkoppling har
skett från enhetschef till den som lämnat klagomålet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen:
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen
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Linda Johansson

2018-03-28
Dnr KS.2018.0007

1 (2)

Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport mars 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 mars 2018. Den
genomsnittliga räntan är lägre jämfört med föregående månad och uppgår till 1,96%
(2%), då kommunen förnyat ett av lånen som förfallit och förnyats till bättre villkor.
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
mars uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 25,5%, detta ligger i
princip inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst
50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet
18,7%.
Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden; som
bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn och som vid utgången av mars uppgår till 2,79
år.
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Linda Johansson

2018-03-28
Dnr KS.2018.0007

2 (2)

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.
Vid mars månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 35,1%.
Kommunen har i slutet av mars haft förfall på ett lån hos Kommuninvest på
100.000.000 kronor, men som har förnyats med kapitalbindning till år 2022.
Finansieringsrisken ligger dock inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den
närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla
till betalning).
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 mars är måttet 2,58 år. Under nästa år
förfaller tre lån till fast ränta om totalt 265.500.000 kronor och två rörlig lån på
totalt 100.000.000 kronor, och som då kommer att förnyas och förbättra
kapitalbindningstiden.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Finspångs kommun

2018-03-31

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 44% varav 18.7% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,8 år.
Genomsnittlig ränta är 1,96%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 35,1%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2.58 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal
Total skuld (SEK)
Genomsnittlig ränta (30/360 år)
Genomsnittlig räntebindning
Ränteförfall inom 1 år
Andel exponerad för rörlig ränta
Genomsnittlig kapitalbindningstid
Kapitalbindningstid < 1 år

2018-03-31
1 042 100 000
1,96%
2,79 år
44,2%
18,7%
2,58 år
35,1%

2017-12-31
1 042 100 000
1,95%
3 år
23,0%
18,7%
2,35 år
23,5%

2016-12-31
992 500 000
2,21%
3.07 år
27,2%
19,6%
2.11 år
30,2%

2015-12-31
992 500 000
2,23%
3.94 år
19,6%
12,5%
2.29 år
19,2%

2014-12-31
947 000 000
3,09%
3.01 år
28,0%
13,1%
2.26 år
25,4%

2013-12-31
960 400 000
3,57%
2.77 år
37,3%
20,6%
2.2 år
24,4%

2012-12-31
960 400 000
3,72%
3.51 år
20,6%
20,6%
2.25 år
45,9%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

50%
450

45%

400

40%

350

35%

300

30%

250

25%
20%

200

15%

150

10%

100

5%

50

0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

Millions

Räntebindning

0.25 - 1 år

1-2 år

265 500 000

0

25,50%

0,00%

2-3 år

3-4 år

100 000 000 216 000 000

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

60 000 000

70 500 000

0

70 500 000

64 600 000

0

0

5,80%

6,80%

0,00%

6,80%

6,20%

0,00%

0

195 000 000
18,71%

9,60%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

20,70%

Enligt Finanspolicy
Rörligt
0.25 - 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-7 år
7-10 år

Min
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Max
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

0,00%

Utestående
19,0%
25,5%
0,0%
9,6%
20,7%
5,8%
6,8%
13,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

450 000
45%
400 000

40%

350 000

35%

300 000

30%

250 000

25%
20%

200 000

15%

150 000

10%

100 000

5%

50 000

0%
Belopp
Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

365 500

216 000

50 000

186 000

160 000

0

35,1%

20,7%

4,8%

17,8%

15,4%

0,0%

Tidsfickor
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
> 5 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

0

0

64 600

0

0

0,0%

0,0%

6,2%

0,0%

0,0%

Min
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Max
25% (50%)
25%
25%
25%
25%
25%

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
35,1%
20,7%
4,8%
17,8%
15,4%
0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

207 579 000
415 000 000
336 160 000
35 305 000
48 056 000
1 042 100 000

FFIA
3%

Finet
5%

Kommunen
20%

Långivare
Kommuninvest

1 042 100 000

Totalt koncernen

1 042 100 000

FTV
32%

Vallonbygden
40%

Kredtigivare
Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

341 000 000
341 000 000

Kommuninvest
100%

29

SEB Skuldförvaltarrapporten
Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Kredit nr
79711
83766
80887
84557
89152
89153
89154
97386

Ränteförfall
2018-06-19
2018-05-14
2018-05-28
2018-04-23
2018-05-17
2018-05-16
2018-06-01
2018-05-22

Kapitalförfall
2018-06-19
2019-11-12
2019-05-28
2022-01-24
2018-08-17
2020-02-17
2020-12-01
2023-02-22

Räntesats
-0,210%
0,026%
0,053%
0,157%
-0,178%
-0,150%
-0,095%
-0,097%

Kreditmarginal
0,230%
0,470%
0,520%
0,580%
0,290%
0,320%
0,370%
0,270%

Ränta
2,820%
1,860%
0,870%
1,590%
2,010%
0,820%

Kreditmarginal
1,110%
0,350%
0,350%
0,600%
0,580%
0,560%

Nominellt belopp
45 000 000 kr
100 000 000 kr
120 500 000 kr
116 000 000 kr
64 600 000 kr
60 000 000 kr
506 100 000 kr

Fast ränta
4,080%
4,080%
4,280%
4,280%
1,923%
2,253%

Stibor
0,367%
0,367%
0,367%
0,367%
0,367%
0,367%

Nominellt belopp
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
341 000 000 kr

Nominellt belopp
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
70 000 000 kr
50 000 000 kr
75 000 000 kr
50 000 000 kr
100 000 000 kr
536 000 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Ränteförfall
2018-08-13
2019-03-12
2019-03-12
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01

Kapitalförfall
2018-08-13
2019-03-12
2019-03-12
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Förfallodag
2020-06-30
2020-12-30
2021-06-30
2021-12-30
2023-06-30
2025-06-30

Räntebetalning
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-29
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

2,79

år

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj.

18,7

%

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%.
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

25,5

% , 0.25 - 1 år

2. Valutarisker
Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom
användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Ingen avvikelse

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF.

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk
Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

35,1

% , 1-2 år

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år.
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

2,58

år

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare.
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

100,0

% Kommuninvest

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA)

Ingen avvikelse

31

Joakim Joge

2018-02-06
Dnr KS.2017.1087

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till
Slottsparken
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Gördil Svendsen som önskar en permanent bro
som förbinder Bruksparken med Slottsparken.
Kontakt har tagits med Gördil Svendsen angående bron som föreslås.
Förslagsställaren menar att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett
fint sätt. Under telefonsamtalet med Gördil kom det fram att det är väldigt många i
umgänget som önskar denna bro för att slippa går runt på Bruksgatan utan trottoar
när man ska till Slottsparken. Gördil var väldigt positiv att Kommunen hörde av sig
i frågan.
Idén till detta förslag fick man när Cirkusslottet arrangerades i augusti 2017 då man
byggde en tillfällig bro som många använde och tyckte var bra under perioden den
fanns där.
Kontakt har tagits med Siemens som är markägare till Slottsparken för att se hur de
ställer sig till förslaget. Siemens är i dagsläget inte intresserad att ha en bro mellan
Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och
underhåll på Slottsparken. Frågan har tidigare varit uppe och man har från Siemens
sida svarat liknande då enligt fastighetschefen.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att
besluta:
1. Att avslå medborgarförslaget.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-04-09

2018-§ 162

Dnr: KS.2017.1087
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Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till
Slottsparken
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Gördil Svendsen som önskar en permanent bro
som förbinder Bruksparken med Slottsparken.
Kontakt har tagits med Gördil Svendsen angående bron som föreslås.
Förslagsställaren menar att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett
fint sätt. Under telefonsamtalet med Gördil kom det fram att det är väldigt många i
umgänget som önskar denna bro för att slippa går runt på Bruksgatan utan trottoar
när man ska till Slottsparken. Gördil var väldigt positiv att Kommunen hörde av sig
i frågan.
Idén till detta förslag fick man när Cirkusslottet arrangerades i augusti 2017 då man
byggde en tillfällig bro som många använde och tyckte var bra under perioden den
fanns där.
Kontakt har tagits med Siemens som är markägare till Slottsparken för att se hur de
ställer sig till förslaget. Siemens är i dagsläget inte intresserad att ha en bro mellan
Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och
underhåll på Slottsparken. Frågan har tidigare varit uppe och man har från Siemens
sida svarat liknande då enligt fastighetschefen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-07.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-11-29

2017-§ 179

Dnr: KS.2017.1087

37 (37)

Förslag att remittera e-förslag - Permanent bro från
Bruksgatan över till Slottsparken
Sammanfattning
Görild Svendsen har lämnat ett e-förslag om Permanent bro från Bruksgatan över
till Slottsparken förslaget har totalt fått 42 röster. Görild skriver bland annat:

”Det vore önskvärt med en direkt förbindelse för gångtrafik från centrum via
nedre delen av Bruksgatan till Slottsparken. Självklart skall denna förbindelse
vara estetiskt tilltalande och anpassas så rörelsehindrade personer kan
använda den.”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
34

Permanent bro från Bruksgatan över till
Slottsparken.
Sammanfattning
Det vore önskvärt med en direkt förbindelse för gångtrafik från centrum via nedre delen av Bruksgatan
till Slottsparken. Självklart skall denna förbindelse vara estetiskt tilltalande och anpassas så
rörelsehindrade personer kan använda den.

Beskrivning
Idag finns en tillfällig gångbro uppmonterad då en cirkus skall hålla till i Slottsparken. Det vore önskvärt
med en permanent gångförbindelse i detta läge. Slottsparken skulle på detta sätt bli betydligt mera
tillgänglig som ett vackert andningshål för centrumflanerare. En vacker bro i detta läge skulle dessutom
ytterligare försköna den vackra Slottsparken.

Fredrik Wastesson, 2017-09-20 15:24:40
Förslaget är inlämnat av Görild Svendsen. Flera pappersunderskifter har lämnats och dessa räknas sedan
med om förslaget går vidare

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum

1

Lena Svensson

2017-08-22

2

Clara Nyström

2017-09-16

Kommentar
Mycket bra och trevligt förslag.
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2018-01-25
Dnr KS.2018.0130

Ann-Christin Ahl Vallgren

1 (2)

Kommunstyrelsen

Återrapportering ÄBIC
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-22 Ks.333. att en återrapportering kring
arbetet med planeringssystem för resursfördelningsmodell skulle ske våren 2015.
Sammanfattning
Majoritetens budgetförslag för 2013 innehöll områden som behöver en fördjupad
analys, nivåer inom äldreomsorgen är ett av dessa områden. Kommunstyrelsen tog
november 2012 ställning till reviderade riktlinjer avseende biståndsbedömning inom
äldreomsorgen och som en fortsättning på det arbetet avsåg sektorn att genomföra
en förstudie av EBV (ekonomi, behov, verksamhetsstyrning). I förstudien lyftes
fram ett antal risker som innebär att Finspångs kommun inte kan arbeta utefter
önskad EBV metod.
Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen De mest sjuka äldre, fått i uppdrag
att introducera en nationell modell för – och utbildning i – Äldres Behov I
Centrum, ÄBIC. Detta för att uppnå en mer likvärdig och rättssäker äldreomsorg.
ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, med strukturerad
dokumentation av äldre personers behov utifrån ICF, ”Internationell klassificering
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”.
När EBV-förstudien skrevs lyfte sektorn risken att vår IT-leverantör inte
vidareutvecklar EBV-modulen långsiktigt. Farhågan besannades och ITleverantören rekommenderade att Finspångs kommun inte köpte EBV-modulen.
EBV som resursfördelningsinstrument är svårarbetat utan ett fungerande IT-system
då det kräver en hantering vid sidan av huvudsystemet. Kommunstyrelse beslutade
att införa ÄBIC 2014-09-22 Ks 333 och sökte prestationsmedel för att sektor social
omsorg har utbildat två processledare. Efter en tid så ändrade Socialstyrelsen ÄBIC
till IBIC (Individens Behov I Centrum).
Idag arbetar myndighetskontoret, sektor vård och omsorg med IBIC (Individens
behov i centrum). Sektor vård och omsorg följer upp volymerna inom hemtjänsten
och vi kan idag se att vi har god kontroll på våra volymer och har kunnat sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har genom volymkontroll kunnat
vända ett kraftigt underskott till balans i ekonomin.
Volymutveckling

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Biståndsbedömt

161600

168600

179000

164000

152300

145400

147500

140800

Planerat i hemtjänsten
% planerat av
biståndsbedömt

129100

146400

138800

133700

142700

137500

135950

127500

80%

87%

78%

82%

94%

95%

92%

91%
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Mellan hemtjänstenheterna varierar volymerna kraftigt vilket gör att hemtjänsten
arbetar aktivt med bemanningsplanering.
Biståndshandläggarnas beslut är tidsbedömda och utifrån vår uppföljning har vi
kontroll över volymer varför det hittills inte varit aktuellt med ett
resursfördelningssystem som är digitalt. Vår leverantör av verksamhetssystemet har
inte heller lyft att det finns någon modul som hanterar volymer.
Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ta återrapportering avseende
ÄBIC till protokollet.
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Återrapportering ÄBIC
Sammanfattning
Majoritetens budgetförslag för 2013 innehöll områden som behöver en fördjupad
analys, nivåer inom äldreomsorgen är ett av dessa områden. Kommunstyrelsen tog
november 2012 ställning till reviderade riktlinjer avseende biståndsbedömning inom
äldreomsorgen och som en fortsättning på det arbetet avsåg sektorn att genomföra
en förstudie av EBV (ekonomi, behov, verksamhetsstyrning). I förstudien lyftes
fram ett antal risker som innebär att Finspångs kommun inte kan arbeta utefter
önskad EBV metod.
Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen De mest sjuka äldre, fått i uppdrag
att introducera en nationell modell för – och utbildning i – Äldres Behov I
Centrum, ÄBIC. Detta för att uppnå en mer likvärdig och rättssäker äldreomsorg.
ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, med strukturerad
dokumentation av äldre personers behov utifrån ICF, ”Internationell klassificering
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”.
När EBV-förstudien skrevs lyfte sektorn risken att vår IT-leverantör inte
vidareutvecklar EBV-modulen långsiktigt. Farhågan besannades och ITleverantören rekommenderade att Finspångs kommun inte köpte EBV-modulen.
EBV som resursfördelningsinstrument är svårarbetat utan ett fungerande IT-system
då det kräver en hantering vid sidan av huvudsystemet. Kommunstyrelse beslutade
att införa ÄBIC 2014-09-22 Ks 333 och sökte prestationsmedel för att sektor social
omsorg har utbildat två processledare. Efter en tid så ändrade Socialstyrelsen ÄBIC
till IBIC (Individens Behov I Centrum).
Idag arbetar myndighetskontoret, sektor vård och omsorg med IBIC (Individens
behov i centrum). Sektor vård och omsorg följer upp volymerna inom hemtjänsten
och vi kan idag se att vi har god kontroll på våra volymer och har kunnat sänka
kostnaderna inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har genom volymkontroll kunnat
vända ett kraftigt underskott till balans i ekonomin.
Volymutveckling
Biståndsbedömt
Planerat i
hemtjänsten
% planerat av
biståndsbedömt

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

161600

168600

179000

164000

152300

145400

147500 140800

129100

146400

138800

133700

142700

137500

135950 127500

80%

87%

78%

82%

94%

95%

92%

91%

Mellan hemtjänstenheterna varierar volymerna kraftigt vilket gör att hemtjänsten
arbetar aktivt med bemanningsplanering.
Biståndshandläggarnas beslut är tidsbedömda och utifrån vår uppföljning har vi
kontroll över volymer varför det hittills inte varit aktuellt med ett
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resursfördelningssystem som är digitalt. Vår leverantör av verksamhetssystemet har
inte heller lyft att det finns någon modul som hanterar volymer.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-07.
-----
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Kommunstyrelsen

Samverkan löneadministration med Valdemarsviks
kommun
Sammanfattning
Finspångs kommun och Valdemarsviks kommun har haft en dialog kring
samverkan när det gäller löneadministration.
Under 2017 har Valdemarsviks förutsättningar för en egen löneadministration
förändrats i grunden med start i att vakans uppstått.
En fungerande löneadministration är en central funktion i en kommunal
verksamhet. Det är oerhört angeläget att upprätthålla kompetens och
kvalitet, för att löneutbetalningarna ska ske med rätt belopp i rätt tid.
Löneadministrationen blir generellt allt mer komplex och i kommunal
verksamhet är den grundläggande komplexiteten stor, genom att många
lagar och avtalsområden ska tillämpas. Detta kräver en bred kompetens
och erfarenhet för att hålla en god kvalitet.
Den nuvarande situationen i Valdemarsviks kommun innebär att det finns
risker för kvalitetsbrister i form av felaktiga utbetalningar och en osäker
rätts- och avtalstillämpning.
Om samverkan kommer att ske med Valdemarsviks kommun skulle
ytterligare två heltidstjänster införas i Finspångs kommun. Två av
avdelningens heltidstjänster kommer att riktas till att hantera
Valdemarsviks löneadministration inklusive systemförvaltning av
personalsystemet.
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Positiva effekter
De positiva effekterna av att samarbeta kring löneadministrationen är
många. I Finspångs kommun har vi en stabil löneadministration, det finns
viss omsättning på personal men den är inte hög i dagsläget. Det finns en
blandning mellan relativt nya inom området och mer erfarna. Att
samverka med Valdemarsviks kommun skulle innebära att kvalitet och
säkerhet när det gäller kommunens löneadministration skulle stärkas
ytterligare. Sårbarheten skulle minska och arbetsmiljöfrågor kopplat till
sårbarheten skulle förbättras i förlängningen. Fortsatt arbete med att
effektivisera processerna inom löneadministrationen pågår ständigt.
I grunden kommer Valdemarsviks kommun fortsatt ha ansvar för
löneadministrationen gällande deras medarbetare och förtroendevalda och
uppdraget för deras Personalenhet kommer vara detsamma som tidigare.
Båda kommunerna kommer att ha ansvar för den verksamhetsmässiga
utvecklingen i den gemensamma löneadministrationen. Finspång har det
operativa ansvaret för löneadministrationen och alla medarbetare är
anställda av Finspångs kommun. Frågor om arbetsmiljö,
kompetensutveckling och andra personalrelaterade frågor ansvarar
Finspångs HR-avdelning och HR-chef för. Det gemensamma kontoret
följer Finspångs kommuns styrmodell och ledningsprinciper.
Samarbetsavtal
Samarbetet ska regleras i avtal. Valdemarsviks kommun köper tjänster av Finspångs
kommun. Det innebär att forum för att diskutera hur samarbetet fungerar och kan
utvecklas, måste skapas mellan kommunernas HR- och kommundirektörer. Avtalet
ska tidsbegränsas, men förlängning sker om det inte formellt sägs upp av någon av
parterna.
Finansiering
Vi har beräknat att det under första året kommer att krävas två extra
årsarbetare för att kunna hantera den gemensamma löneadministrationen.
Till detta kommer viss overheadkostnad, t ex kostnader för ledning och
lokaler. Avsikten är att år två ha effektiviserat hanteringen så att
Valdemarsvik finansierar 1,75 tjänst för löneadministrationen där
Finspångs kommun avser att bidra med 25 procents tjänst genom
omfördelning av resurser internt.
Förslag till beslut
1. Att inleda samarbete med Valdemarsviks kommun gällande
löneadministration.
2. Att uppdra till kommundirektören att teckna ett samarbetsavtal med
Valdemarsviks kommun
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Samverkan löneadministration med Valdemarsviks kommun
Sammanfattning
Finspångs kommun och Valdemarsviks kommun har haft en dialog kring
samverkan när det gäller löneadministration.
Under 2017 har Valdemarsviks förutsättningar för en egen löneadministration
förändrats i grunden med start i att vakans uppstått.
En fungerande löneadministration är en central funktion i en kommunal
verksamhet. Det är oerhört angeläget att upprätthålla kompetens och
kvalitet, för att löneutbetalningarna ska ske med rätt belopp i rätt tid.
Löneadministrationen blir generellt allt mer komplex och i kommunal
verksamhet är den grundläggande komplexiteten stor, genom att många
lagar och avtalsområden ska tillämpas. Detta kräver en bred kompetens
och erfarenhet för att hålla en god kvalitet.
Den nuvarande situationen i Valdemarsviks kommun innebär att det finns
risker för kvalitetsbrister i form av felaktiga utbetalningar och en osäker
rätts- och avtalstillämpning.
Om samverkan kommer att ske med Valdemarsviks kommun skulle
ytterligare två heltidstjänster införas i Finspångs kommun. Två av
avdelningens heltidstjänster kommer att riktas till att hantera
Valdemarsviks löneadministration inklusive systemförvaltning av
personalsystemet.
Positiva effekter
De positiva effekterna av att samarbeta kring löneadministrationen är
många. I Finspångs kommun har vi en stabil löneadministration, det finns
viss omsättning på personal men den är inte hög i dagsläget. Det finns en
blandning mellan relativt nya inom området och mer erfarna. Att
samverka med Valdemarsviks kommun skulle innebära att kvalitet och
säkerhet när det gäller kommunens löneadministration skulle stärkas
ytterligare. Sårbarheten skulle minska och arbetsmiljöfrågor kopplat till
sårbarheten skulle förbättras i förlängningen. Fortsatt arbete med att
effektivisera processerna inom löneadministrationen pågår ständigt.
I grunden kommer Valdemarsviks kommun fortsatt ha ansvar för
löneadministrationen gällande deras medarbetare och förtroendevalda och
uppdraget för deras Personalenhet kommer vara detsamma som tidigare.
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Båda kommunerna kommer att ha ansvar för den verksamhetsmässiga
utvecklingen i den gemensamma löneadministrationen. Finspång har det
operativa ansvaret för löneadministrationen och alla medarbetare är
anställda av Finspångs kommun. Frågor om arbetsmiljö,
kompetensutveckling och andra personalrelaterade frågor ansvarar
Finspångs HR-avdelning och HR-chef för. Det gemensamma kontoret
följer Finspångs kommuns styrmodell och ledningsprinciper.
Samarbetsavtal
Samarbetet ska regleras i avtal. Valdemarsviks kommun köper tjänster av Finspångs
kommun. Det innebär att forum för att diskutera hur samarbetet fungerar och kan
utvecklas, måste skapas mellan kommunernas HR- och kommundirektörer. Avtalet
ska tidsbegränsas, men förlängning sker om det inte formellt sägs upp av någon av
parterna.
Finansiering
Vi har beräknat att det under första året kommer att krävas två extra
årsarbetare för att kunna hantera den gemensamma löneadministrationen.
Till detta kommer viss overheadkostnad, t ex kostnader för ledning och
lokaler. Avsikten är att år två ha effektiviserat hanteringen så att
Valdemarsvik finansierar 1,75 tjänst för löneadministrationen där
Finspångs kommun avser att bidra med 25 procents tjänst genom
omfördelning av resurser internt.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-07.
-----
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Kommunstyrelsen

Gymnasiestudier på nationellt program för asylsökande
ungdomar som fyllt 18 år
Sammanfattning
I Finspångs kommun finns idag fem asylsökande elever som fyllt 18 år vilka har
blivit behöriga att söka nationellt program (NP) till höstterminen 2018. Vid
sökdatum till gymnasiet läsåret 2018/2019 är Finspångs kommun deras
vistelsekommun. Av dessa fem elever har tre läst in sin grundskolebehörighet på
skolor i Finspångs kommun, Nyhemsskolan och Bergska skolans
introduktionsprogram (IM). Övriga två elever har Finspångs kommun som
vistelsekommun men har läst IM på skolor utanför kommunen inom länet.
Utöver dessa fem elever kommer eventuellt sex till asylsökande elever som fyllt
18 år bli behöriga till nationellt program efter vårterminens slut. Samtliga läser
idag sin grundskolebehörighet på IM vid Bergska skolan.
Enligt 29 kap § 3 skollagen har asylsökande ungdomar inte rätt att påbörja
utbildning i gymnasieskolan efter de fyllt 18 år. De har heller inte rätt att gå
vidare direkt från IM till NP om de fyllt 18 år.
Det finns ingen skyldighet för kommunen att betala för elevens gymnasiestudier.
Däremot så kan en kommun ta ett eget beslut om att ändå ta emot eleverna på ett
NP vid gymnasieskolor i kommunen. Likaså kan kommunen ta beslut om att
betala elevens studier på NP vid andra skolor utanför kommunen.
Ekonomi
Idag finns inga pengar avsatta för att finansiera asylsökande elevers studier på
NP. Möjligheten att söka statligt bidrag från Migrationsverket upphör när eleven
fyllt 18 år om utbildningen inte påbörjats innan fyllda 18 år.
Finspångs kommun har erhållit 500 000 kr i statligt bidrag från Migrationsverket
som ska användas som stöd till ensamkommande flyktingbarn (EKB) som fyllt
18 år. Förslag är att detta bidrag användas till gymnasiestudier för målgruppen.
Snittpris per elev för studier på yrkesprogram i Finspång och Linköping är
120 000 kr/år.
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Beräknad kostnad per år för tre års gymnasiestudier:

5 elever på yrkesprogram

2018
300 000

2019
600 000

2020
2021
600 000 300 000

Övriga kommuners ställningstagande
Inom regionen har Motala, Söderköping, Tranås, Mjölby och Vadstena kommun
tagit beslut om att låta elever som fyllt 18 år antas till NP.
Norrköping och Åtvidaberg har beslutat att inte låta elever som fyllt 18 år antas
till NP.
I övriga kommuner är beslut under arbete men det lutar åt att de kommer ta in
eleverna på deras gymnasieprogram.
Konsekvenser
Positiva konsekvenser vid beslut om att anta asylsökande elever till NP:
 Asylsökande ungdomar som bor i Finspång får en gymnasieutbildning.
Får eleverna sedan permanent uppehållstillstånd (PUT) och blir kvar i
kommunen har vi ungdomar med utbildning som kan gå ut i arbete.
Negativa konsekvenser vid beslut om att inte anta asylsökande elever till NP:
 Vi har ungdomar i kommunen utan sysselsättning och utan utbildning
vilket leder till att de inte kan försörja sig själva.
Risker om Finspångs kommun beslutar att anta asylsökande elever till NP:
 Oklarheten gällande finansieringen av elevens studier om eleven flyttar
till en annan kommun. Den gamla vistelsekommunen och den nya kan ha
olika beslut kring antagning till NP efter 18 årsdagen.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att medel ska avsättas
för att kommuner som frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar utbildning på ett
NP i gymnasieskolan ska kunna få ersättning för kostnaderna. Förslag till
förändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning till asylsökande
bereds för närvarande i regeringskansliet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att asylsökande elever som fyllt 18 år, med Finspång som
vistelsekommun vid ansökningsdatumet, fritt får söka till nationellt
program läsåret 2018/2019 inom regionen.
2. Att 500 000 kr i EKB bidrag riktas till att bekosta gymnasiestudier för
målgruppen.
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Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande - Asfalt 2018
Sammanfattning
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2018 års investeringsmedel enligt beslut
§404, KS.2017.1112 för Asfaltering inom ramen för investeringar för infrastruktur.
Enligt framtagen asfaltsplan beräknas investeringen uppgå till 2 200 000 kronor.
Investeringen innebär nya kapitalkostnader som finansieras från
kommungemensamma medel. Ramjustering av budgetmedel till sektorn sker vid
slutredovisning av investeringen. Beräknade kapitalkostnader för investeringen är
74 000 kr och driftskostnaden beräknas bli oförändrad.
Förslag till beslut
1. Att sektor Samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för investering
Asfaltering med 2 200 000 kronor.
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur
investeringar enligt §404, KS.2017.1112.
3. Att investeringen innebär nya kapitalkostnader som finansieras från
kommungemensamma medel.
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Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande - Gång- och cykelväg Kolstad
Sammanfattning
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2018 års investeringsmedel enligt beslut
§404, KS.2017.1112 för anläggande av gång- och cykelväg vid Kolstad.
I beslutad investeringsplan för 2018-2020 så ligger objektet gång- och cykelväg till
Kolstad för genomförande år 2019 och gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens
förskola/Högalid för genomförande år 2018.
På grund av oklarheter angående den tekniska utformningen av gång- och cykelväg
Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid är det inte möjligt att genomföra detta
objekt under 2018 vilket är ett krav från Trafikverket för att erhålla statsbidrag för
åtgärden. Med anledning av det föreslår förvaltningen att objekt gång- och cykelväg
Kolstad genomförs under år 2018 och att gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens
förskola/Högalid flyttas för genomförande till år 2019.
Kostnaden för investeringen beräknas uppgå till 1 500 000 kronor. Investeringen
innebär nya kapitalkostnader som finansieras från kommungemensamma medel.
Ramjustering av budgetmedel till sektorn sker vid slutredovisning av investeringen.
Förslag till beslut
1. Att sektor Samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för anläggande
av gång- och cykelväg vid Kolstad med 1 500 000 kronor.
2. Att gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid
Norrmalmsvägen flyttas för genomförande till år 2019.
3. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur
investeringar enligt §404, KS.2017.1112.
4. Att investeringen innebär nya kapitalkostnader som finansieras från
kommungemensamma medel.
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Kommunstyrelsen

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi för
Östergötland (RUS)
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade i augusti 2017 att utarbeta en ny RUS för Östergötland
och att ett förslag till processplan för arbetet skulle utarbetas under hösten.
Kommunernas roll i RUS-processen har därefter diskuterats med utgångspunkt i ett
resonemang om betydelsen av att den regionala utvecklingsstrategin utarbetas i
samverkan med andra aktörer för att kunna vara en kraftfull grund för
utvecklingsarbetet. Kommunerna och Region Östergötland har enats om att inleda
en gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland. För att
tydliggöra kommunernas roll i det fortsatta arbetet föreslås nu kommunstyrelsen
ställa sig bakom denna process enligt förslag nedan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Att aktivt delta i processen för att utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi
för Östergötland
2. Att ställa sig bakom den i bilagan föreslagna processen och
processorganisationen
3. Att arbetet kontinuerligt ska återrapportering till kommunstyrelsen

Bilaga: PM RUS
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Regional utvecklingsstrategi (RUS) för Östergötland –
Gemensam arbetsprocess
Bakgrund
Östergötlands län omfattas sedan 2015-01-01 av lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Region Östergötland har därmed det regionala
utvecklingsansvaret och också ansvar för att utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling samt att samordna insatser för genomförandet
av strategin.
Den nu gällande regionala utvecklingsstrategin för Östergötland har titeln
Regionalt Utvecklingsprogram>2030 för Östergötland och kallas i korthet
ofta RUP. Den antogs i maj 2012 av regionförbundet Östsams fullmäktige.
Det regionala utvecklingsarbetet styrs också av förordning (2017:583) om
regionalt tillväxtarbete. I den senaste revideringen av förordningen som
trädde i kraft 2017-08-01 anges att den regionala utvecklingsstrategin ska
vara en samlad och sektorsövergripande strategi för det regionala
tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och långsiktiga
prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet.
Vidare ska strategin bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen
och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den
ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen inom målet Investering för
tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete,
och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och program.
Den regionala utvecklingsstrategin utgör därmed grunden för det
utvecklingsarbete som bedrivs av Region Östergötland, länets kommuner och
andra aktörer för att skapa en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland.
Därmed är det också angeläget att den regionala utvecklingsstrategin är
aktuell och väl förankrad bland aktörerna i länet.
Sedan nuvarande RUP utarbetades har det skett stora förändringar både i
Östergötland och i omvärlden. Det gäller till exempel den förändringskraft
som digitaliseringens möjligheter skapar och betydelsen av den globala
migrationen för samhällets utveckling.
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Mot denna bakgrund beslutade regionstyrelsen i Region Östergötland vid sitt
sammanträde 2017-08-30 att inleda en process för att utarbeta en ny regional
utvecklingsstrategi för Östergötland.
I arbetet med att utarbeta en processplan för RUS-arbetet har kommunernas
roll i processen diskuterats med utgångspunkt i betydelsen av att den
regionala utvecklingsstrategin utarbetas i samverkan med andra aktörer för
att kunna vara en kraftfull grund för utvecklingsarbetet hos regionens
aktörer.
Behovet av att hitta en gemensam process förstärks också genom
förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som anger att
Strategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, landsting samt
länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska
förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila
samhällets organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan
Kommunerna och Region Östergötland har därför enats om att inleda en
gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland.
Övergripande process
En viktig utgångspunkt för arbetet är att skapa samsyn kring Östergötlands
utmaningar och prioriteringar och att skapa gemensamma sätt att arbeta med
utvecklingsfrågor av betydelse för Östergötlands utveckling.
Därmed blir det också viktigt att i första fasen av processen föra en bred
dialog om nuläget i Östergötland, dagens och morgondagens utmaningar och
hur olika aktörer kan bidra till Östergötlands utveckling.
Fas 2 fokuserar på formulering av gemensamma politiska mål och
hhprioriterade insatser inom de viktigaste utvecklingsområdena för
Östergötland. Bedömningen är att denna fas primärt inbegriper Region
Östergötland och länets kommuner.
Att identifiera relevanta indikatorer för att kunna följa upp länets utveckling
är också en del av fas 2. Målet för fas 2 är en väl förankrad remissversion.
I fas 3 sker remisshantering och därefter beslut.
Därefter fortsätter det gemensamma arbetet för att möta länets utmaningar
och genomföra prioriterade insatser i linje med RUS och andra gemensamma
regionala strategier.
Tidplan
Den preliminära tidplanen innebär att 2018 i huvudsak ägnas åt att starta upp
RUS-arbetet och genomföra fas 1.

136

PM
Ledningsstaben
Richard Widén

2018-01-10

3/4
Dnr: RS 2017-505

Under 2019 vidtar fas 2. Givet att 2019 är första året i mandatperioden är
bedömningen att delar av fas 1 behöver tas om i början av 2019 för att
säkerställa att alla berörda har kunskap om RUS-processen syfte och mål.
Bedömningen är att en remissversion av RUS bör kunna färdigställas under
2019.
Därefter görs remisshantering av dokumentet under våren 2020 innan den
fastställs av Region Östergötland.
Nedan sammanfattas huvuddragen i RUS-processen:

Gemensam processorganisation
För att säkerställa en gemensam RUS-process är förslaget att Region
Östergötland och länets kommuner inrättar en gemensam
processorganisation för att planera och genomföra arbetet. Förslaget är att
den befintliga samrådsstrukturen mellan Region Östergötland och
kommunerna används och att respektive huvudmännen formulerar ett
uppdrag kopplat till RUS-processen till samrådsrepresentanterna.
Förslaget innebär att Samrådet för strategiska frågor som utgörs av såväl
majoritets- som oppositionsföreträdare för kommunerna och Region
Östergötland utgör politisk styrgrupp för arbetet.
Vidare är förslaget att Ledningsgruppen för strategiska frågor utgör
beredande tjänstemannagrupp. I ledningsgruppen ingår länets
kommunchefer/-direktörer ingår tillsammans med regiondirektör och
regionutvecklingsdirektör från Region Östergötland.
Region Östergötland ansvarar för den operativa processledningen.
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Nedan sammanfattas den gemensamma processorganisationen:
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning investeringsmedgivande infrastruktur
2017 - Asfaltering
Sammanfattning
Inom ramen för infrastruktur 2017 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad
investeringsmedel för asfaltering av gator och gång- och cykelvägar.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 800 000 kr.
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som
asfalterats under år 2017 uppgår till 2 386 140 kr. Anledningen till överskottet är att
vissa av de objekt som har genomförts inte utgörs av investering utan istället
belastar verksamhetens driftbudget.
Förslag till beslut
1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering med 182 128 kronor för avskrivning och 83 515 kronor för
internränta sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta
kommungemensamma medel.
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

1715 Asfaltering 2017

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2017-09
Slutdatum 2017-12

KS.2017.0924
1715

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 386 141 kr
2 800 000 kr
413 859 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Anledningen till överskottet är att vissa av de objekt som har genomförts inte utgörs av investering
utan istället belastar verksamhetens driftbudget.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
265 643 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-265 643 kr

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Utöver tillkommande kapitalkostnader tillkommer inte någon ökad driftskostnad.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 2402
akt
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande Projekt 1016:
Metallen, Nytt tillagningskök
Sammanfattning
Ärendet initierades då behovet av resurs för tillagningskök ökat. Befintligt
mottagningskök vid Metallen var i stort behov av renovering. Vid analys och utredning i
ärendet konstaterades det att Metallen var mest lämplig att ställa om till
tillagningskök.
Under februari 2016 gavs uppdraget till Vallonbygden att genomföra ombyggnation av
befintligt mottagningskök till tillagningskök vi Metallen. Dimensionering är anpassad
för 250 + 90 portioner. Följdinvesteringar i projektet är att helt ny ventilation är
installerad samt att elförsörjningen är dimensionerad för det ökade behovet.
Kalkylerad kostnad för entreprenaden var 14 000 000 kr.
Vallonbygden genomförde sedvanlig upphandling av entreprenaden och deras
slutredovisning visar 13 853 961 kr.
Konsekvenser av den förändrade verksamheten: Måltidsenheten har ej haft någon hyra
för denna verksamhet tidigare utan den har betalats av kultur och bildning. Då
Metallen numera är ett tillagningskök och inte ett mottagningskök krävs förändring av
hyresförhållandet. Hyresfördelning föreslås enligt följande 83,7 % av hyran belastas
måltidsenheten vilken fördelas på de enheter som köper mat från köket. 16,3 %
belastas matsalen vilken belastas kostenheten direkt. Måltidsenheten kompenseras
genom justering av internhyran.
Kostnadsfördelning hanteras efter beredning av ekonomichef.

Förslag till beslut
1. Att godkänna Vallonbygdens slutredovisning
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Metallen, Nytt tillagningskök

Budgetbeslut §
Projektnummer

2016.0031.040
1016

Objekt i Anläggningsreskontra

2050

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

13 833 872 kr
14 000 000 kr
166 128 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Underlaget skiljer sig 240 tkr från Vallonbygdens underlag för projektet beroende på rättelse av en
utgiftspost till annat projekt.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
913 730 kr
Beräknat utfall
ej ber
Differens
Finansiering av hyresförändring

Driftkostnadsförändring
Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Inom ram för hyresgäst

0
0
764 792 kr

kök

148 938 kr

matsal

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kostenheten har ej haft någon hyra utan denna har betalats av kultur och bildning.
Numer är Metallen ett tillagningskök och inte ett mottagninskök.
Fördelning sker till 83,7 % som kostenheten får fördela ut kostnaden på de enheter som köper mat
från köket . 16,3 % belastas matsalen, vilket kostenheten också får betala. Kostenheten kommer få en
mindre justering av hyra i och med genomgång av internhyror 2017.
Köksutrustning kommer belasta enheten genom avskrivningar, skilt från hyresdebiteringar.
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1890:
Finbo förskola, byte ventilationssystem
Sammanfattning
Uppdraget är initierat utifrån de ventilationsåtgärder som Vallonbygden tidigare
påpekat vid revisionsbesiktningar. Åtgärden har varit nödvändig för att
säkerställa luftflödena enligt dagens gällande normer.
Vallonbygden gavs uppdraget och anlitade en av sina ramleverantörer. Den
kalkylerade kostnaden för projektet var 3000 000 kr. Då förutsättningarna visade
sig var mer gynnsamma än förväntat så slutade kostnaden på 2 224 875 kr.
Ytterligare positiva effekter för åtgärden är att energivinsten är 3219 kwh/år.
Överskottet i projektet är således 775 125 kr
.

Förslag till beslut
1. Att godkänna Vallonbygdens slutredovisning
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn
Budgetbeslut §
Projektnummer

Finbo förskola- nytt ventialationssystem

Startdatum 201612
Slutdatum 201702

KS 2016.0031.040
1890

Objekt i Anläggningsreskontra

2160

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 236 989 kr
3 000 000 kr
763 011 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

För högt budgeterat

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (avskrivning+ ränta)
Faktiskt utfall
170 033 kr
Beräknat utfall
ej ber.
Differens
Finansiering av hyresförändring

Driftkostnadsförändring
Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Överföring av ram från finansförvaltning

0
706 468 kr
706 468 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Hyresgästen får ingen förhöjd hyra. Budget är flyttad enligt delegationsbeslut med 84 000 kr från
kommungemensamma medel för ökade avskriviningskostnader och 71 000 kr från finansenhet för
ökade kostnader för internränta 2017. 2018 ökar budget för avskrivningar med 14 000 kr ytterligare
och kostnaden för internränta med 8 000 kr.
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1880:
Nytt HVB- hem, Nyhem
Sammanfattning
Ärendet initierades under pågående flyktingvåg då kommunens mottagandekapacitet
ställdes på prov. Kommunen behövde på kort tid ta fram boende för ensamkommande
barn ett s.k. HVB-hem. Uppdraget var att på kortast möjliga byggtid ta fram ett boende
om 40 platser.
Ärendet utreddes på kort tid och val av plats föll på Nyhem 2:72 även kallad Högklint.
På platsen fanns tidigare Högklintsskolan vilken revs 2005. Platsen ansågs som lämplig
då planens förutsättningar stödde byggnation för HVB hem.
Projektering inleddes varvid uppdraget gavs till Vallonbygden som i sin tur använde sig
av ramavtalsleverantör.
Byggnationen projekterades med höga brandskyddskrav samt med en teknisk
konstruktion som möjliggör omställning av byggnaden till annan liknande användning.
Efter kalkylering sattes budgeten till 17 325 000 kr. Vallonbygdens slutredovisning visar
på en kostnad om 17 628 847 kr. Orsaken till överdraget är omständigheter som inte
var kända vid projekteringstillfället, en högre brandsäkerhetskrav samt
fjärrvärmekulvert vilken var gränssättande för byggnadens placering. Merkostnaden
för detta uppskattas till ca 200 tkr.

Förslag till beslut
1. Att godkänna Vallonbygdens slutredovisning
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Nyhem nytt HVB hem

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum

201603
201702

KS.2016.0817
1880

Objekt i Anläggningsreskontra

2115

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

17 687 433 kr
17 325 000 kr
-362 433 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

På grund av yttre omständigheter som bland högre brandsäkerhetskrav, fjärrvärmekulvert, vilken var
dragen diagonalt över tomten och som inte var känt vid projekteringen behövdes en omprojektering.
Merkostnaden för detta uppskattas till ca 200 tkr.
Nedskrivning har gjorts med 3 482 tkr.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
1 283 239 kr
Beräknat utfall
1 274 780 kr
Differens
8 459 kr
Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Inom ram för hyresgäst

0
1 283 239 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
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Kommunstyrelsen

Remissvar angående regional handlingsplan för grön
infrastruktur
Sammanfattning
Den 15 mars 2018 inkom en begäran från Länsstyrelsen i Östergötland angående
synpunkter på remiss av regional handlingsplan för grön infrastruktur.
Remissversionen av regional handlingsplan för grön infrastruktur är omfattande och
bedöms utgöra ett underlag för kommunen vid beslutsfattande och i olika
planeringsprocesser. Ur dessa perspektiv ses den regionala handlingsplanen för grön
infrastruktur positiv.
Förslag till beslut
1. Att kommunen ställer sig positiv till regional handlingsplan för grön
infrastruktur.
2. Att lämna ovanstående yttrande till Länsstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Ansökan om medel för tillsättande av tjänst med inriktning
mot förorenade områden
Sammanfattning
Miljöåtgärder med inriktning på förorenade områden har under flera år varit ett
prioriterat område utifrån de historiska belastningarna från mångårig industriell
verksamhet. Arbete med förorenade områden kommer också fortsatt att behöva
prioriteras för att Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av
kommunfullmäktige beslutade tillväxtmålen. Förvaltningen föreslår därför att en
tjänst som miljöingenjör med inriktning på förorenade områden inrättas.
Arbete med förorenade områden är en del av det strategiska arbetet och kräver en
god kompetens inom området. I arbetet ingår att
• samordna och ge rekommendationer i frågor kring förorenade områden
• söka statliga bidrag för undersökning och/eller sanering av förorenade områden
• hantera kontakter med myndigheter
• beställa och följa upp konsulttjänster omfattande undersökning, riskbedömning,
åtgärdsutredning, riskvärdering och sanering.
I samband med årsredovisning 2016 markerades 5 miljoner kronor i
balansräkningen för bostadspolitiska åtgärder. Förslaget är att finansiera tjänsten ur
detta anslag för åren 2018-2020. Därefter kommer tjänsten att finansieras utifrån
befintlig budget.
Förslag till beslut
1. Att besluta att medel avsätts för inrättande av en miljöingenjörstjänst med
inriktning på förorenade områden, från markering för bostadspolitiska
åtgärder, 400 000 kr för 2018, 800 000 kr för 2019 och 400 000 kr för 2020.
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Kommunstyrelsen

Miljöutvecklingspott 2018 - årlig satsning på miljö- och
klimatåtgärder
Sammanfattning
Ett politiskt beslut är taget den 2017-12-18 om en årlig satsning på investeringar
för miljö- och klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 000 kr,
dnr KS.2017.1112. Alla verksamheter har fått möjlighet att söka pengar för
investeringar från potten.
Ansökningarna innehåller en uppskattad kostnad på investeringen och en
beskrivning av klimat- och miljönyttan.
Följande ansökningar har inkommit och beretts i förvaltningens ledningsgrupp.






Laddstolpe för elbilar till Metallen för hemtjänstpersonal - 100 000 kr.
Bidrar till ökad elbilsanvändning och minskning av koldioxidutsläpp.
Inköp av 8 städvagnar med Active Control System till lokalvården 64 000 kr. Bidrar till minskad kemikalie- och vattenförbrukning
5 elcyklar till kommunhuset (önskan framför allt av myndighetskontoret,
IFO) - 50 000 kr. Bidrar till minskad bilkörning och minskning av
koldioxidutsläpp.
Källsortering (hemsjukvården på Metallen & Ekesjö förskola) - 58 000
kr. Bidrar till återvinning och har också ett pedagogiskt syfte på
förskolan.
Osäkerhetsreserv till ovanstående - 28 000 kr

Summa totalt: 300 000 kr
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från
miljöutvecklingspotten om totalt 300 000 kr
2. Att avskrivningskostnader, 60 000 kr, och räntekostnader, 10 000 kr,
belastar kommungemensamma medel
3. Att eventuella driftkostnader belastar respektive verksamhet
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Kommunstyrelsen

Kulturskolans servicegaranti för elever och föräldrar
Sammanfattning
När beslut togs om taxor och avgifter för kulturskolan 2018 i KF 2017-12-20 § 188,
beslutades också att förvaltningen senast 2018-05-30 redogör för kommunstyrelsen vad
man får för sin avgift på Kulturskolan i Finspång.
Vad får man för avgiften till kulturskolan?
Ämneskurs:
Ämneskurs är den del av vår verksamhet där man får fördjupning i ett ämne, t ex
instrumentspecifika lektioner. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp.
Lektionstillfällena delas upp jämnt över läsåret för bästa kontinuitet.
Varje elev garanteras minst 26 lektioner/läsår + 1 uppspelningstillfälle/termin. Om man
inte erbjuds att medverka vid någon annan aktivitet som läraren organiserar under året, blir
det fler lektioner än de garanterade.
Två veckor om året bryts undervisningen. Vi har skolkonsertvecka i mars varje år och
kulturskolans vecka i maj. Dessa veckor är organiserade av skolledningen.
Om läraren blir sjuk så blir lektionen inställd vid första tillfället. Om det är nödvändigt för
att uppnå garantin återläses lektionen. Om fler sjukdagar uppstår vikariesätts läraren i
möjligaste mån.
Enskild undervisning motsvarar 10 timmar/läsår/elev. Spelar man i grupp med 2 elever blir
det 15 timmar/läsår sammanlagt för gruppen. Är gruppen 3 eller fler (max 5) blir den
sammanlagda tiden 20 timmar/läsår.
Undervisningen i drama/teater, bild och form sker i åldersindelade grupper. Lektionstiden
är 90 min/vecka/grupp och antal lektionstillfällen under läsåret är 25. Undervisningen
innefattar även föreställningar och utställningar.
Ensemble/kör:
Ensemble/kör är vår undervisning i storgrupp. Det kan vara stor orkester, mindre
ensembler och körer av olika storlek och slag.
Alla ska erbjudas att medverka i orkester/ensemble/körsång. Ämnet bedrivs reguljärt under
läsåret. Tiden för lektionen är 30 timmar/läsår för åk 1-6 och 45 timmar/läsår för åk 7-9.
Undervisningstiden för skolmusikkåren är 60 timmar/läsår. Ett antal konserter genomförs
varje år. Där medverkar våra ensembler och eleverna får chansen att framträda inför publik.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se

155

Håkan Forsberg

2018-04-10
Dnr KS.2018.0446

2 (2)

Återbud till lektion:
Om man är förhindrad att närvara på sin aktivitet pga. sjukdom med mera gäller följande:
Om man anmäler sin frånvaro senast 14 dagar innan händelsen återläses lektionen. Vid akut
sjukdom eller annan frånvaroorsak med kort varsel blir det ingen återläsning av lektionen.
Studiematerial:
På Kulturskolan har man möjlighet att hyra instrument under de första åren. Hyrestiden
beror på instrumentets inköpspris. Hyresavgiften är för närvarande 310 kr/termin. Övriga
läromedel såsom spelböcker med mera får man bekosta själv.
Lärare/pedagoger:
All undervisning bedrivs av lärare/pedagoger med högskoleutbildning i musik/bild/teater
och pedagogik. Fortbildning och omvärldsanalys bedrivs kontinuerligt, för att
undervisningen ska gå hand i hand med samtiden.
Kontakten mellan lärare och föräldrar är viktig för att få en undervisning anpassad efter
elevens önskemål och förutsättningar.
Övrigt:
Undervisningen pågår under skolans läsår. Första lektionen brukar vara sista veckan i
augusti och sista lektionen sista veckan i maj. Genomsnittet på antalet genomförda
lektioner brukar ligga på 29.
Det garanterade lektionsantalet (26) innebär en möjlighet för lärarna att göra div projekt
under året såsom konserter, föreställningar, ”drop in” dagar, läger mm.
Om man som elev tar del av allt som erbjuds, tillbringar man i genomsnitt 2 timmar/vecka
på Kulturskolan.
Den här servicegarantin kommer att gå ut till föräldrar och elever. Uppföljning kommer att
ske kontinuerligt för att se till att den följs.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen
1. Att anta kulturskolans servicegaranti.
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