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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 168

Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade barn
och unga, kvartal 1 2018 Sektor social omsorg

2018-§ 169

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider barn
och unga kvartal 1 2018 sektor social omsorg

2018-§ 170

Rapportering enligt internkontrollplan 2018 sektor Vård och
omsorg-Uppföljning kv 1 av klagomål, utredning och anmälan
Lex Sarah & Lex Maria

2018-§ 171

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut
äldreomsorg kvartal 1 2018

2018-§ 172

Rapportering enligt internkontrollplan - bristande eller felaktiga
myndighetsbeslut SoL och LSS sektor social omsorg

2018-§ 173

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare och
antal hushåll kvartal 1 2018 sektor social omsorg

2018-§ 174

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte
verkställs inom lagstadgad tid kvartal 1 2018 sektor social
omsorg

2018-§ 175

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

2018-§ 176

Skuldförvaltarrapport mars 2018

2018-§ 177

Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till
Slottsparken

2018-§ 178

Återrapportering ÄBIC

2018-§ 179

Samverkan löneadministration med Valdemarsviks kommun

2018-§ 180

Valärende - val till FFIA:s bolagsstämma

2018-§ 181

Valärende - val till folkhälsorådet

2018-§ 182
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Informationsärenden

2018-§ 183

Asylsökande ungdomar - antagning till gymnasieprogram

2018-§ 184

Investeringsmedgivande - Asfalt 2018

2018-§ 185

Investeringsmedgivande - Gång- och cykelväg Kolstad

2018-§ 186

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi för
Östergötland (RUS)

2018-§ 187

Slutredovisning investeringsmedgivande infrastruktur 2017 Asfaltering

2018-§ 188

Slutredovisning av investeringsmedgivande Projekt 1016:
Metallen, Nytt tillagningskök

2018-§ 189

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1890:
Finbo förskola, byte ventilationssystem

2018-§ 190

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1880: Nytt
HVB- hem, Nyhem

2018-§ 191

Remissvar angående handlingsplan för grön infrastruktur

2018-§ 192

Ansökan om medel för tillsättande av tjänst med inriktning mot
förorenade områden

2018-§ 193

Miljöutvecklingspott 2018 - årlig satsning på miljö- och
klimatåtgärder

2018-§ 194

Kulturskolans servicegaranti för elever och föräldrar

2018-§ 195

Överenskommelse om fastighetsreglering fastigheterna
Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89 (muntlig dragning)

2018-§ 196

Anmälan av delegationsbeslut

2018-§ 197

Delgivningar

2018-§ 198
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2018-§ 168

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 14 e)
Föreningsstämma Coompanion, f)) Vikariebemanning över sommaren, g) Dränering
Viggestorpsskolan, h) Rejmyre glasbruksfastighet, 13 a)Valärende - val till FFIA:s
bolagsstämma, 13 b) Valärende - val till folkhälsorådet.
Att följande ärende flyttas till beslutsärenden: 15. Asylsökande ungdomar - antagning till
gymnasieprogram
Kommunstyrelsens beslut
1. Att följande ärenden läggs till: 14 e) Föreningsstämma Coompanion, f))
Vikariebemanning över sommaren, g) Dränering Viggestorpsskolan, h) Rejmyre
glasbruksfastighet, 13 a)Valärende - val till FFIA:s bolagsstämma, 13 b) Valärende val till folkhälsorådet.
2. Att följande ärende flyttas till beslutsärenden: 15. Asylsökande ungdomar antagning till gymnasieprogram
3. Att fastställa ärendelistan.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 169

Dnr: KS.2018.0435

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

Justerandes signatur
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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

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
-----
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2018-§ 170

Dnr: KS.2018.0436

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%

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

Justerandes signatur
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2018-§ 171

Dnr: KS.2018.0451

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.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9 (49)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-07

2018-§ 172

Dnr: KS.2018.0474

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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
2. Att delge kommunfullmäktige beslutet.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 173

Dnr: KS.2018.0437

Rapportering enligt internkontrollplan - bristande eller felaktiga
myndighetsbeslut SoL och LSS sektor social omsorg
Sammanfattning
Överklagade beslut avseende SoL, LVU och LVM

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

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

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

Justerandes signatur
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2018-§ 174

Dnr: KS.2018.0438

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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att föra uppföljningen enligt internkontrollplan till protokollet.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 175

Dnr: KS.2018.0439
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Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte
verkställs 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.

Insatskategori

Nuläge

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

Avbrott

1

507

Justerandes signatur

Man

Antal dagar
sedan beslut/
avbrott

Kvinna

Ej verkställt
Ej verkställt

1
1

Ej verkställt

586
468

1

312

Ej verkställt

1

157

Ej verkställt

1

133

Utdragsbestyrkande
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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

172

Ej verkställt

1

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

Justerandes signatur
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2018-§ 176

Dnr: KS.2018.0440
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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
Samtal med personal
Förbättrad information
Förbättrad tillgänglighet

Justerandes signatur

LSS

Adm

Verkställighet
IFO

LSS
1

Summa

2

IFO

LSS

Adm

IFO

3
LSS

Summa

1
2

IFO

LSS

Adm

IFO

3
LSS

1
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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
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2

IFO

LSS

Adm

IFO

3
LSS
3

Summa

3

Pågående handläggning inom sektorn kvartal 1 (2018)
Enhet

Antal
klagomål

LSS Utförare
IFO
Myndighetskontor

Antal
yttranden
hos IVO
Avvaktar
svar

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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen
-----
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-07

2018-§ 177

Dnr: KS.2018.0007

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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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.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18 (49)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-07

2018-§ 178

Dnr: KS.2017.1087

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.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen:
- Att förvaltningen återupptar dialogen med Siemens, kanske kan kommunen
bidra med renhållning och underhåll.
Beslutsgång
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon
ställer först proposition på Torgny Maurers (SD) förslag till beslut och om det faller
ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Ulrika Jeansson (S)ställer först proposition på Torgny Maurers (SD)
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därefter ställer
hon proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå medborgarförslaget.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----
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2018-§ 179

Dnr: KS.2018.0130

21 (49)

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

161600

168600

179000

164000

152300

145400

147500 140800

2016

129100

146400

138800

133700

142700

137500

135950 127500

80%

87%

78%

82%

94%

95%

92%

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 ta återrapportering avseende ÄBIC till protokollet.
-----
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2018-§ 180

Dnr: KS.2018.0337

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 inleda samarbete med Valdemarsviks kommun gällande
löneadministration.
2. Att uppdra till kommundirektören att teckna ett samarbetsavtal med
Valdemarsviks kommun.
-----
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2018-§ 181

Valärende - val till FFIA:s bolagsstämma
Kommunstyrelsen har att välja en representant till FFIA:s bolagsstämma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att välja Hugo Andersson (C) till uppdraget representant i FFIA:s
bolagsstämma
-----
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2018-§ 180

Valärende - val till folkhälsorådet
Kommunstyrelsen har välja ledamöter och ersättare i folkhälsorådet.
Kommunstyrelsens beslut

1. Att som ledamöter i folkhälsorådet välja följande personer:
-

Ulrika Jeansson(S)

-

Conny Lindgren (V)

-

Rita Andersson (M)

-

Sirpa N Ekholm – Korpen Finspång

-

Cecilia Grenestam – Medicinskt ledningsansvar, Centrala barn- och
elevhälsan, Finspångs kommun

-

Rojyar Khalili – Utbilningsstrateg, Finspångs kommun

-

Linda Ulriksson – Chef, Individ- och familjeomsorg, Finspångs
kommun

-

Mikael Johansson - Torstorps IF

-

Olle Sivertsson Lundqvist – Lärare Idrott och hälsa, Bergska gymnasiet

-

Ann-Christin Ahl Vallgren – Utvecklingsstrateg, sektor vård och omsorg

-----
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2018-§ 183

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
a) Kartläggning placerade vuxna - individ- och familjeomsorgen, Annica Ottosson
och Petra Käll Antonsen informerar och svarar på frågor.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på följande
-

Att utifrån kartläggningen av placerade vuxna ta fram en fördjupad
analys med förslag på konkreta åtgärder för att minska kostnader för
placeringar av vuxna.

Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att utifrån kartläggningen av placerade vuxna ta fram en fördjupad analys
med förslag på konkreta åtgärder för att minska kostnader för placeringar av
vuxna.
b) Språkval årskurs 6, Ylva Svensson informerar och svarar på frågor.
c) Prao i grundskolan, Ylva Svensson informerar och svarar på frågor.
d) Obligatorisk förskoleklass, Rojyar Khalili informerar och svarar på frågor.
e) Föreningsstämma Coompanion, Hugo Andersson informerar och svarar på
frågor.
f) Vikariebemanning över sommaren, Karin Nilsen informerar och svarar på frågor.
g) Dränering Viggestorpsskolan, Helene From och Fredrik Björkman informerar
och svarar på frågor.
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h) Rejmyre Glasbruksfastighet, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----
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2018-§ 184

Dnr: KS.2018.0493

29 (49)

Asylsökande ungdomar - antagning till gymnasieprogram
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.
Beräknad kostnad per år för tre års gymnasiestudier:

5 elever på yrkesprogram
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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.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag med följande motivering:
-

Kommunen bör i detta fallet följa skollagen. Kostnaden torde bli 1,8
miljoner, alternativt 4 miljoner under en 3-årsperiod beroende på om
det är 5 eller 11 utländska medborgare som ska få sina gymnasiestudier
betalda med skattemedel. Vuxna personer bör kunna ta ansvar för sitt
eget handlande.

Ulrika Jeansson (S), Stefan Carlsson (V), Carl-Gustaf Mörner (M), Hugo Andersson
(C), Britt-Marie Jahrl (S) och Riitta Leiviskä Widlund (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut till kommunstyrelsen förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer
proposition på förvaltningens förslag till beslut.
Omröstning
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens beslut
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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2018-§ 185

Dnr: KS.2018.0163

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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----
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2018-§ 186

Dnr: KS.2018.0163

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.
Projektet gång- och cykelväg Kolstad är en fortsättning av den befintliga gång- och
cykelvägen från Finspång mot Norrköping och omfattar anläggande av den
resterande delen av gång- och cykelvägen fram till kommungränsen, se bifogad
karta. I projektet ingår även anläggande av två hållplatser.
Åtgärden innebär kommunal medfinansiering på det statliga vägnätet och är en
samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som
fördelning. Kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 3 000 000 kr varav
kommunens medfinansieringsdel i form av infrastrukturbidrag utgör 1 500 000 kr.
Infrastrukturbidraget beräknas uppgå till 1 500 000 kronor vilket vid periodisering
innebär en årskostnad på 60 000 kr som föreslås tilldelas sektorn. Åtgärden medför
även en driftskostnad som är beräknad till 43 000 kr.

Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar på ett tillägg:
-

Att handlingarna kompletteras med medfinansiering, driftskostnad samt en
karta som visar var den tänkta gång- och cykelvägen ska ligga.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-07

Kommunstyrelsens beslut
1. Att handlingarna kompletteras med medfinansiering, driftskostnad samt en
karta som visar var den tänkta gång- och cykelvägen ska ligga.
2. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 187

Dnr: KS.2018.0346

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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 188

Dnr: KS.2017.0342

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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 189

Dnr: KS.2017.0282

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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 190

Dnr: KS.2017.0282

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
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 191

Dnr: KS.2017.0282

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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----
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2018-§ 192

Dnr: KS.2018.0347

Remissvar angående 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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 193

Dnr: KS.2018.0390

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.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----
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2018-§ 194

Dnr: KS.2018.0471

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
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----
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2018-§ 195

Dnr: KS.2018.0446

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.
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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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----
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196/18

Överenskommelse om fastighetsreglering fastigheterna
Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89 (muntlig dragning)
Anders Axelsson informerar om en överenskommelse om fastighetsreglering för
fastigheterna Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-05-21.
-----
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2018-§ 197

Anmälan av delegationsbeslut
2018-03-08

Fastställande av internbudget och verksamhetsplan 2018
sektor vård och omsorg Dnr KS.2018.0305

2018-03-23

Tecknade av abonnemangsavtal med Wacano utbildningspoddar Dnr KS.2018.0369

2018-04-16

Bidrag Finspångs anhörigförening för sommardag 2018
Dnr KS.2018.0482

2018-04-10

Delegationsbeslut gällande gymnasiesärskola läsåret 18/19
hos annan huvudman Mo Gård Dnr KS.2018.0250

2018-04-10

Delegationsbeslut gällande inskrivning i
Gymnasiesärskolan Dnr KS.2018.0453

2018-04-10

Delegationsbeslut gällande inskrivning i gymnasiesärskolan
Dnr KS.2018.0454

2018-03-08

Fastställande av internbudget och verksamhetsplan 2018
för sektor samhällsbyggnad Dnr KS.2018.0304

2017-05-24

Investeringsmedgivande - Kundreskontraportal i
Raindance Dnr KS.2017.0017

2017-12-28

Omsättning av lån 2017-08-14 Dnr KS.2017.0278

2017-12-28

Omsättning av lån 2017-05-08 Dnr KS.2017.0278

2018-03-28

Justering av tidigare beslut om ramjustering inom klimatoch energistrateg Dnr KS.2018.0017 Dnr KS.2018.0017
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
Hörnan sommarturné i Finspångs kommun Dnr

2018-03-08

Yttrande avseende tillställningen discogolftävling
A109.771/2018 Dnr KS.2017.1007

2018-03-26

Yttrande Diarienummer 258-3299-18
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter - avstängning av länsväg
1134 med anledning av motordagen i Igelfors 19 maj 2018
Dnr KS.2018.0457
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2018-04-03

Yttrande - Markupplåtelse Allsång på slottet 2018 Dnr
KS.2017.1007

2018-04-12

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter - 1:a
majfirande i Bruksparken Dnr KS.2017.1255

2018-04-12

Remissvar angående tillstånd för uteservering - Hotell de
Geer Dnr KS.2017.1255

2018-04-12

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter Revelj, Tapto Dnr KS.2017.1255

2018-04-13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
Valborgsmässofirande i Igelfors Dnr KS.2017.1255

2018-04-13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
Valborgsmässofirande i Hävla Dnr KS.2017.1255

2018-04-13

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter
Igelfors Marknad Dnr KS.2017.1255

2018-04-17

Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen, lokala föreskrifterValborgsmässofirande vid Finspångs Slott
Dnr KS.2017.1255

2018-04-18

Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen, lokala föreskrifterValborgsmässofirande i Lotorp Dnr KS.2017.1255

2018-04-17

Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0467

2018-04-17

Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0466

2018-04-17

Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0465

2018-04-04

Marknadsföringsbidrag - Skogsröjet och Raggarröjet 2018
Dnr KS.2018.0414
Flaggning EU-dagen 9 maj.doc Dnr

2018-04-06

Investeringsmedgivande - digitala nyckelskåp sektor Vård
& omsorg Dnr KS.2018.0017

2018-04-06

Investeringsmedgivande möbler hemtjänst KS.2018.0017
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2018-04-06

Investeringsmedgivande - möbler särskilda boenden Dnr
KS.2018.0017

2018-04-06

Investeringsmedgivande - sängar sektor Vård & omsorg
Dnr KS.2018.0017

2017-11-23

Beslut om stipendiater 2017 Dnr KS.2018.0470

2018-03-02

Beviljande av ersättning för hyreskostnader för drop-inverksamhet "Träffpunkt" DHR Dnr KS.2018.0279

2018-03-26

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter valborgsmässofirande i Regna Dnr KS.2017.1255

2018-04-03

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018 Valborgsmässofirande vid lantbruksmuséet i
Ljusfallshammar Dnr KS.2017.1255

2018-04-10

Yttrande avseende tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter - Valborgsmässofirande i Falla-Rörstorp Dnr
KS.2017.1255

2018-04-11

Yttrande avseende ansökan om begagnande av offentlig
plats Stora Allén Dnr KS.2017.1007

2018-04-13

Nekande av begärda uppgifter utifrån bedömd omfattning
på arbetsinsats för att sammanställa dem - frågor om
ersättningar till familjehem m.m. Dnr KS.2018.0476

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ovanstående delegationsbeslut är tagna i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande.
-----
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2018-§ 198

Delgivningar
1. Cirkulär 18:15 - Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar
2.

Cirkulär 18:17 -Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018

3. Finspångs kommuns samförvaltade stiftelser – Mars
4. Socialstyrelsen - Vad säger vårdgivarnas patientsäkerhetsberättelser
5. AGD – protokoll 2018-04-10
6. Trafiksäkerhetskommittén – 2018-03-19
7. SKL:s sammanträdesplan
8. Migrationsverket – bosättningslagen

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