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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 199

Rapportering enligt interkontrollplan sektor utbildning 2018 anmälan om kränkande behandling oktober - december 2017

2018-§ 200

Rapportering enligt internkontrollplan sektor utbildning 2018 anmälan om kränkande behandling, januari - mars 2018

2018-§ 201

Rapportering enligt internkontrollplan 2018 Uppföljningsansvar ungdomar juli - december 2017

2018-§ 202

Skuldförvaltarrapport april 2018

2018-§ 203

Investeringsmedgivande - Asfalt 2018

2018-§ 204

Investeringsmedgivande - Gång- och cykelväg Kolstad

2018-§ 205

Handlingsplan för Regional utvecklingsstrategi för
Östergötland (RUS)

2018-§ 206

Slutredovisning investeringsmedgivande infrastruktur 2017 Asfaltering

2018-§ 207

Slutredovisning av investeringsmedgivande Projekt 1016:
Metallen, Nytt tillagningskök

2018-§ 208

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

2018-§ 209

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

2018-§ 210

Remissvar angående handlingsplan för grön infrastruktur

2018-§ 211

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

2018-§ 212

Miljöutvecklingspott 2018 - årlig satsning på miljö- och
klimatåtgärder

2018-§ 213
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Kulturskolans servicegaranti för elever och föräldrar

2018-§ 214

Samråd om planprogram Vistinge by, Vistinge 6:4 m.fl.
Finspångs kommun

2018-§ 215

Samråd om detaljplan för Rejmyre 1:205, hotell, Finspångs
kommun

2018-§ 216

Antagande av detaljplan för Hällestadgården, Hällestad 1:11
m.fl.

2018-§ 217

Informationsärenden

2018-§ 218

Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1
och Hårstorp 1:89.

2018-§ 219

Dataskyddsombud GDPR för Finspångs kommun

2018-§ 220

Detaljplaneuppdrag för värmeverket och del av Viberga
industriområde

2018-§ 221

Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid

2018-§ 222

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018

2018-§ 223

Slutredovisning av investeringsmedgivanden, Projekt 1993:
Metallen, ny förskoleavdelning 2017

2018-§ 224

Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i
Mäseln

2018-§ 225

Remissvar Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller
2019-2023

2018-§ 226

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

2018-§ 227

Detaljplaneuppdrag Bränntorp

2018-§ 228

Anmälan av delegationsbeslut

2018-§ 229

Delgivningar

2018-§ 230
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2018-§ 199

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att följande ärenden tas med omedelbar
justering 21. Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89,
24. Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid
Att följande ärenden läggs till: 20 c) Strategiskt samråd
Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 21. Överenskommelse om fastighetreglering,
del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89, 22. Detaljplaneuppdrag för värmeverket och del av
Viberga industriområde, 23. Dataskyddsombud GDPR för Finspångs kommun, 24. Placering
av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommunstyrelsens beslut
1. Att följande ärenden tas med omedelbar justering: 21. Överenskommelse om
fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89, 24. Placering av verksamhet
för barnomsorg på obekväm arbetstid
2. Att följande ärenden läggs till: 20 c) Strategiskt samråd
3. Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 21. Överenskommelse om
fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89, 22. Detaljplaneuppdrag för
värmeverket och del av Viberga industriområde, 23. Dataskyddsombud GDPR för
Finspångs kommun, 24. Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid.
4. Att fastställa ärendelistan.
-----
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2018-§ 200

Dnr: KS.2018.0358
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Rapportering enligt interkontrollplan sektor utbildning 2018 anmälan om kränkande behandling oktober - december 2017
Sammanfattning
Sammanställning av antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering
och trakasserier inom hela Sektor utbildning för perioden oktober-december 2017.
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar om
kränkande behandling från samtliga verksamhetsområden inom sektor utbildning.
Ärendet gäller
mellan
Förskola
Grundskola

elev/elev

personal/elev

elev/personal

totalt

1
108

Grundsärskolan

2

Fritidshem

14

Gymnasieskolan

1

1
1

14

123
2

4

18
1

Vuxenutbildningen
Totalt

145

21 av dessa anmälningar har efter utredning inte bedömts som kränkning/
diskriminering eller trakasserier.
Majoriteten av anmälningarna(78) handlar om fysiska kränkningar. 5 av
anmälningarna har polisanmälts och 10 av dem har anmälan också gått till
socialtjänsten.
Den störta andelen av anmälningarna berör pojkar.
Åtgärder
Sektor utbildning har börjat ett utvecklingsarbete gällande anmälan om kränkande
behandling, diskriminering och trakasserier.
Dokumenten gällande anmälan, utredning och uppföljning av kräkande behandling,
diskriminering och trakasserier är reviderade och de nya rutinerna håller på att
implementeras.
Utbildning inom området är upphandlat till samtliga medarbetare inom Sektor
utbildning och kommer att pågå under 2018.
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.
-----
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2018-§ 201

Dnr: KS.2018.0358
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Rapportering enligt internkontrollplan sektor utbildning 2018 anmälan om kränkande behandling, januari - mars 2018
Sammanfattning
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar om
kränkande behandling från samtliga verksamhetsområden inom sektor utbildning
för perioden januari-mars 2018.
Under denna period har det inkommit totalt 48 anmälningar, 11 av dem har inte
bedömts som kränkning utan som annan typ av händelse.
Vid en av händelserna har också polisanmälan gjorts.
Antalet anmälningar skiljer sig från föregående period mellan de olika skolorna. Vid
en skola har antalet anmälningar höjts under denna period vilket beror på
personalens sjukfrånvaro. Vid en annan skola har antalet minskat vilket beror på att
skolan har arbetat mycket med strukturer och värdegrund både på grupp och
individnivå.
Forskning visar på att skolor som hejdar ”skojbråk” förebygger att kränkningar
sker. Detta har en av våra högstadieskolor börjat arbeta aktivt med tillsammans med
sina elever. Vid flertalet av ärendena är skolkurator inkopplad och handleder
eleverna i alternativa handlingssätt för att de ska kunna hantera sin ilska. Några
skolor har också organiserat mer vuxennärvaro för de elever som behöver mer stöd
vid det sociala samspelet.
Ärendet gäller
mellan

elev/elev

Förskola

2

Grundskola

32

personal/elev

elev/personal

totalt

2
1

33

Grundsärskolan
Fritidshem

2

2

Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Totalt

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.
-----
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2018-§ 202

Dnr: KS.2018.0532
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Rapportering enligt internkontrollplan 2018 Uppföljningsansvar ungdomar juli - december 2017
Sammanfattning
Kommunernas aktivitetsansvar omfattar ungdomar i åldern 16-19 år som inte har
påbörjat, som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning och fått en
gymnasieexamen.
Enligt 29 kap. 9 § skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sig
informerad om vilken sysselsättning ungdomar har och erbjuda dem individuellt
anpassade åtgärder som i första hand syftar till utbildning. Kommunen ska även
föra ett register över ungdomarna i målgruppen. Uppgifterna från registret ska
rapporteras till SCB halvårsvis.
Vid kartläggning i april 2018 fanns 175 ungdomar registrerade inom det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) födda 1998-2001 (16-19 år).
Status för ungdomarna inom målgruppen:
Status
Läser på introduktionsprogram (IM)
Har pågående åtgärd av aktörer inom
kommunen
Har planerad åtgärd
Kontakt har tagits, ungdomen har inte en
åtgärd genom någon aktör
Försök till kontakt med ungdomen har
gjorts via brev, e-post, sms, telefon,
samtycke genom andra aktörer, ej fått
kontakt

1998
11

1999
36

2000
34

2001
43

3
1

7
1

3

1

8

4

2

3

10
33

3
51

1
40

4
51

124 ungdomar läser på introduktionsprogram (IM)
(av dessa är 11 st födda -98, 36 st födda -99, 34 st födda -00 och 43 st födda -01)
34 Individuellt alternativ
7 Preparandutbildning
14 Programinriktat individuellt val
54 Språkintroduktion
3 Yrkesintroduktion
12 Yrkesintroduktion mot program
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15 ungdomar har pågående åtgärd av olika aktörer
(av dess är 3 st födda -98, 8 st födda -99, 3 st födda -00 och 1 st född-01)
1 regelbundna samtal, försörjningsstöd
1 arbetsrehabiliteringen, ARE
3 placering på HVB (inte aktuellt med skola), socialtjänsten
1 studier på vuxenutbildning
3 studier på introduktionsprogram utanför kommunen
2 studiemotiverande folkhögskolekurs genom AF
1 praktik genom arbetsmarknadsenheten (AME)
1 vägledningsgrupp genom AF
1 söka jobb-aktivitet genom AF
1 arbetsfabriken genom AF
2 ungdomar har inplanerad åtgärd
(av dessa är 1 st född -98 och 1 st född -99)
2 studie- och yrkesvägledning
18 ungdomar har kontakt tagits med men där det visat sig att de inte har
någon åtgärd genom någon speciell aktör.
3 arbete (3 st födda -98)
3 flyttat utomlands (1 st född -99, 1 st föd -00 och 1 st född -01)
3 föräldraledig (1 st född -98, 1 st född -99 och 1 st född -01)
9 ingen sysselsättning (5 st födda -98, 2 st födda -99, 1 st född – 00 och 1 st född 01)
16 st har försök till kontakt gjorts genom brev, e-post, telefonsamtal och sms
men ungdomen har ej svarat. Är ungdomen under 18 år har även brev
skickats till vårdnadshavare.
(av dessa är 9 st födda -98, 2 st födda -99, 1 st född -00 och 4 st födda -01)

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.
-----
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2018-§ 203

Dnr: KS.2018.0007

Skuldförvaltarrapport april 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 april 2018. Den
genomsnittliga räntan är i princip oförändrad jämfört med föregående månad och
uppgår till 1,97% (1,96%). Ingen avvikelse mot finanspolicyn föreligger. Under april
månad har Finspångs tekniska verk amorterat 16.000.000 kronor på sitt lån,
Finspångs kommun har amorterat 4.000.000 kronor samtidigt som Vallonbygden
har utökat sitt lån med 20.000.000 kronor.
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 april
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 2,72
år.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
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reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att
reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen.
Vid april månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 35,1%.
Finansieringsrisken ligger 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 april är måttet 2,5 år. I höst förfaller två
rörliga lån på totalt 95.000.000 kronor och under nästa år förfaller tre lån till fast
ränta om totalt 220.500.000 kronor. Dessa kommer att förnyas och förbättrar då
kapitalbindningstiden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten.
-----
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2018-§ 204

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 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.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13 (45)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-21

2018-§ 205

Dnr: KS.2018.0163

Investeringsmedgivande - Gång- och cykelväg Kolstad
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.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid
Norrmalmsvägen flyttas för genomförande till år 2019.
2. Att medfinansieringen i form av infrastrukturbidrag för anläggande av gångoch cykelväg vid Kolstad finansieras inom investeringsbudgeten med 1 500
000 kronor.
3. Att infrastrukturbidraget periodiseras över 25 år med en årlig kostnad av
60 000 kr.
4. Att sektor Samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt.
5. Att sektor Samhällsbyggnad får ramtillskott för ökade driftskostnader med
43 000 kr som hänskjuts till budgetberedning för år 2019.
-----
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2018-§ 206

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 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.
-----
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2018-§ 207

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 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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2018-§ 208

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 godkänna Vallonbygdens slutredovisning
-----
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2018-§ 209

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 godkänna Vallonbygdens slutredovisning
-----
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2018-§ 210

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 godkänna Vallonbygdens slutredovisning
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19 (45)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-21

2018-§ 211

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.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på en ändring.
-

Att avstå från att svara på remissen.

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens Ulrika Jeanssons (S)
ändringsyrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att avstå från att svara på remissen.
-----
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2018-§ 212

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.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på ett tillägg:
-

Att hänskjuta frågan om finansiering för 2020 till budgetberedning.

Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens 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 och 800 000 kr för 2019.
2. Att hänskjuta frågan om finansiering för 2020 till budgetberedning.
-----
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2018-§ 213

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 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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2018-§ 214

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 anta kulturskolans servicegaranti.

-----
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2018-§ 215

Dnr: KS.2017.0690

Samråd om planprogram Vistinge by, Vistinge 6:4 m.fl.
Finspångs kommun
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa
förutsättningar för att växa. Planprogram och detaljplaner för både nya och
befintliga områden behöver upprättas för att möjiggöra nya etableringar och
exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter.
Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för att utveckla Vistinge by.
Utvecklingen är i linje med kommunens översiktsplan där Vistinge ingår i
beteckningarna ”Utvecklingsområden – Stråket Finspång – Norrköping” och
”Bysatsningar inom utvecklingsområdena” vid Vistingeby/Melby. I huvudsak
berörs fastigheten Vistinge 6:4. Programförslaget innebär cirka 350 tillkommande
hushåll inom programområdet vid full utbyggnad. Hushållen kan komma att utgöras
av villor, radhus, lägenheter m.m.
Ett antal delområden föreslås i området enligt programförslaget. Programmet
föreslår bostäder bl.a. i östra delen av Vistinge 6:4, såväl norr som söder om
Bondesättersvägen. Bostäder föreslås även i anslutning till befintlig bebyggelse, både
öster och väster om Rejmyrevägen, i områdets centrala delar samt sydvästra del.
Möjligheterna att ansluta sig till vatten- och avloppssystem är idag begränsad. Inget
kommunalt vatten eller avloppssystem till området finns idag. Denna fråga behöver
särskilt utredas i fortsatt arbete. Dessutom förs resonemang kring iläggningsplats
för Räddningstjänstens ändamål vid Ysundaviken/Glan samt eventuella
bryggplatser och om möjligt badplats.
Samråd om detaljplaneförslag
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av planprogrammet. Kommunen
ska samråda om ett förslag till planprogram med bland andra länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
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Det demokratiska perspektivet är en central del i planearbetet. Det är därför viktigt
för kommunen att få in många synpunkter från olika perspektiv. För att underlätta
förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda till
samrådsmöte.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna upprättade planprogrammet för fastigheten Vistinge by,
Vistinge 6:4 m.fl. för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och
bygglagen.
-----
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2018-§ 216

Dnr: KS.2017.1130

Samråd om detaljplan för Rejmyre 1:205, hotell, Finspångs
kommun
Sammanfattning
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom
Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden
behöver tillskapas för att möjiggöra nya etableringar och exploateringar av såväl
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya
tillväxtmålen.
Syftet med detaljplanen för Rejmyre 1:205, hotell är att utreda möjligheten att
bebygga fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort med hotell. Även en
bostadslägenhet för tillsyn av hotellverksamheten medges i planen.
Samråd om detaljplaneförslag
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför
viktigt för kommunen att få in många synpunkter från olika perspektiv.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Rejmyre
1:205 för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen.
2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av
planförslaget för fastigheten Rejmyre 1:205.
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheten Rejmyre 1:205 till
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen.
-----
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2018-§ 217

Dnr: KS.2017.0525

Antagande av detaljplan för Hällestadgården, Hällestad 1:11
m.fl.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla befintlig bebyggelse inom
planområdet. Äldreboendet är i behov av att kunna erbjuda fler platser och behöver
utöka sin verksamhet. Planområdet omfattas av en äldre detaljplan med
användningen A, allmänt ändamål, utan vidare precisering i planbeskrivningen.
Enligt gällande plan- och bygglag är det inte möjligt att bevilja bygglov inom en
sådan oprecis användning. Genom att modernisera planbestämmelserna enligt
gällande standard ökar tydligheten för fastighetsägare, boende och andra berörda i
området.
Samråd
Samråd har genomförts under tiden 8 januari till 19 februari 2018. Efter samrådet
har planförslaget justerats:
 Plangränsen är ändrad till fastigheten Hällestad 3:1 som ägs av kyrkan enligt
kyrkans önskemål. Del av plan DP 263 kommer att släckas ut och
planbestämmelserna som berör del av denna fastighet kommer att tas med i
den här detaljplan. Kyrkan vill avstycka/fastighetsbilda en del av fastigheten
Hällestad 3:1 och för att möjliggöra denna avstyckning tas hela den delen av
fastigheten som kyrkan vill avstycka med.
 Hällestad 3:1 öster om fastigheten Hällestads klockarjord 2:4 var i
samrådshandlingen markerad som C, centrum, är nu planlagd som PARK,
markanvändningen ändras inte utan förblir som det är i nu gällande plan (B
47).
 Hällestads klockarjord 2:2 och 2:3 ändras beteckningen till BC, bostad och
centrum.
 Hällestads klockarjord 2:4 får ändrad beteckning, centrum och bostad. Det
blir 8 meters bygghöjd och hänsyn för att bevara den kulturhistorisk viktiga
miljön omkring kyrkan läggs till.
 Det är 2 u-områden som är tillagda efter Lantmäteriets yttrande.
Förändringar i planbeskrivningen
 En text angående Riksintresse om riksväg 51, att den är riksintresse är
tillagd.


Det finns ett utvecklat resonemang om dagvattenhantering.



Planbeskrivningen kompletteras med en text om att kommunen inte hittar
några belägg om förorenad mark inom planområdet i vårt arkiv.
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Del av markanvändning på fastigheten Hällestad 3:1 öster om fastigheten
Hällestadsklockarjord 2:4 är ändrad till PARK. Detta för att säkerställa
området omkring den kulturhistoriskt viktiga miljön omkring kyrkan.



En sammanfattning av bullerutredningen finns med i planbeskrivningen.



Text om avtal är borttagen. Plangränsen är ändrad för att möjliggöra
eventuell försäljning av del av fastighet Hällestad 3:1.

Granskning
Granskningen av detaljplanen har genomförts under tiden 16 – 30 april 2018. Efter
granskningen har följande redaktionella ändringar gjorts i plankartan:
 Vissa symboler och bestämmelser har korrigerats.
Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-31 att delegera beslutet att anta detaljplanen
för fastigheterna Hällestad 1:11 m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§
plan- och bygglagen.
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar att attsats 3 tas bort.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för fastigheten Hällestad
1:11 m.fl.
2. Att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen
-----
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2018-§ 218

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
a) Flytt av bibliotek, Per Johansson och Johan Malmberg informerar och svarar på
frågor.
b) Ekonomi inom sektor utbildning, Kristina Lohman och Anders Wiklund,
informerar och svarar på frågor.
c) Strategiskt samråd, Ulrika Jeansson informerar och svarar på frågor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31 (45)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-05-21

2018-§ 219

Dnr: KS.2017.0081

Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1
och Hårstorp 1:89.
Sammanfattning
Vallonbygden äger fastigheten Hårstorp 1:89 i Östra Hårstorp. På fastigheten finns
23 lägenheter i ett plan (marklägenheter med uteplats), byggda 2009-2010.
Vallonbygden planerar nu att bygga ytterligare ”marklägenheter” av samma typ på
Östra Hårstorp.
En tomt för de nya lägenheterna har reserverats genom ett markanvisningsavtal
som tecknades mellan kommunen och Vallonbygden 2017-04-20/2017-05-10.
Markanvisningen godkändes av kommunfullmäktige 2017-04-24.
I den nya detaljplanen ”Detaljplan för bostäder Östra Hårstorp – Hårstorp 1:1 med
flera” som vann laga kraft 2018-04-18 har en tomt planlagts för att möjliggöra
Vallonbygdens nybyggnation.
Genom denna överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs ovan nämnd
markanvisning och tomten förvärvas av Vallonbygden. Tomten är cirka 4 200
kvadratmeter mark. Förvärvet sker genom fastighetsreglering där tomten (del av
fastigheten Hårstorp 1:1) överförs till Hårstorp 1:89. Ersättningen/köpeskillingen
uppgår till 1 512 000 kr och är baserad av ett marknadsvärde om 900
kr/kvadratmeter bruttoarea.
Formellt tillträde till tomten sker när fastighetsregleringen är klar. Eftersom
Lantmäteriet för närvarande har lång handläggningstid och Vallonbygden önskar
påbörja arbeten efter sommaren 2018 tecknar kommunen och Vallonbygden
samtidigt ett avtal om nyttjanderätt. Det innebär att arbeten kan påbörjas på tomten
även om fastighetsbildningen inte är avslutad.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av del av Hårstorp 1:1 till
Vallonbygden.
2. Att ta beslutet med omedelbar justering.
-----
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2018-§ 220

Dnr: KS.2018.0540

Dataskyddsombud GDPR för Finspångs kommun
Den 25 maj 2018 börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR; General Data
Protection Regulation) att tillämpas. Med förordningen stärks skyddet av den enskildes
personuppgifter och Finspångs kommun behöver säkerställa en adekvat
organisation för att garantera förordningens efterlevnad.
Ansvaret för skyddet av personuppgifterna är helt och hållet knutet till den
som är personuppgiftsansvarig, och det är inte möjligt att överföra ansvaret.
Förordningen föreskriver att varje personuppgiftsansvarig myndighet ska utse ett
dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppdrag består av rådgivning, utbildning och granskning av
kommunens personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet ska ha en särskilt
oberoende ställning vilket innebär att han eller hon inte får avsättas eller bli föremål
för sanktioner för att ha utfört de uppgifter som följer av uppdraget.
Dataskyddsombudet rapporterar direkt till högsta förvaltningsnivå och är
kontaktperson för tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att utse Ann-Christin Larsson till dataskyddsombud för Finspångs kommun
inklusive dess kommunala bolag från och med den 25 maj 2018 och därmed
ersätta kommunstyrelsens nuvarande personuppgiftsombud Fredrik
Wastesson.
-----
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2018-§ 221

Dnr: KS.2018.0357

Detaljplaneuppdrag för värmeverket och del av Viberga
industriområde
Sammanfattning
Finspångs Tekniska Verk AB har behov av att utöka sin verksamhet. För att detta
ska vara möjligt behöver de göra en detaljplaneändring och köpa till mark.
Samhällsplaneringsenheten har även fått förfrågningar av andra verksamheter i
området som önskar utöka sina fastigheter, för att det ska vara genomförbart
behövs en detaljplaneändring.
Uppdraget att upprätta detaljplan för värmeverket samt del av Viberga
industriområde beslutades av Kommunstyrelsen 2014-02-10 § 76 (Dnr
2014.0046.214). Ärendet har varit vilande sedan slutet av 2014 men nu vill
värmeverket ta upp arbetet med detaljplanen igen och samhällsplaneringsenheten
kan återuppta arbetet.
Samhällsplaneringsenheten önskar driva detaljplaneprocessen enligt de nya regler i
plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 januari 2015 i den lagen finns nya
verktyg som underlättar detaljplanearbetet. För detta krävs ett nytt uppdrag från
Kommunstyrelsen.
Arbetet som påbörjades 2014 föreslås avbrytas eftersom samhällsplaneringsenheten
önskar göra en omstart i ärendet med hänsyn till den tid som har gått, med nya
förutsättningar, ny lagstiftning och att hela den formella detaljplaneprocessen ligger
framför oss. Detta innebär i praktiken att ärendet detaljplan värmeverket samt del
av Viberga industriområde (Dnr 2014.0046.214, § 76) avslutas och att
samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för aktuellt
område, se karta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att arbetet med detaljplan värmeverket samt del av Viberga industriområde
(Dnr 2014.0046.214, § 76) avbryts i sin nuvarande form.
2. Att samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att ta fram en detaljplan för
värmeverket samt del av Viberga industriområde.
-----
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2018-§ 222

Dnr: KS.2017.0536

Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2017 (KS 2017. 0536) att ge sektor
utbildning i uppdrag att starta upp verksamhet med barnomsorg på obekväm
arbetstid på Metallens förskola. I april fick sektor utbildning starta
förskoleverksamhet på Högklint efter att verksamheten för ensamkommande barn,
som bedrivits där, upphört. Dessa lokaler uppfyller de krav för brandsäkerhet för
dygnet-runt verksamhet som finns, vilket Metallens förskola i nuläget inte gör.
Sektor utbildning föreslår därför att verksamheten förläggs till Högklints förskola.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att ge sektor utbildning i uppdrag att starta verksamhet för barnomsorg på
obekväm arbetstid på Högklints förskola.
2. Att ta beslutet med omedelbar justering.
-----
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2018-§ 223

Dnr: KS.2018.0556

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018
Sammanfattning
Kommunens prognos efter första tertialet 2018 pekar på en budgetavvikelse med
7,4 mkr och ett positivt resultat kring 5 mkr.
Tre sektorer prognosticerar ett underskott varav sektorerna utbildning och social
omsorg befarar stora avvikelser. Inom social omsorg är det placeringar och köpta
platser inom LSS och SoL som är kostnadsdrivande och inom utbildningssektorn
främst personalkostnader. Dessutom prognostiseras ett underskott av sektor
samhällsbyggnad där förvaltade fastigheter genererar merparten av den negativa
prognosen. Övriga två sektorer samt finansenhet och kommungemensamma medel
beräknas visa överskott vid årets slut. Sektorernas förslag till åtgärder återfinns i
rapporten.
Det finns några stora frågetecken kring ekonomiskt utfall som inte räknats med i
prognosen men som bör redas ut snarast. Det första gäller bemanningscentralen
som återfinns under ledningsstaben där det befaras ett underskott, främst på grund
av övertidskostnader, som inte finns rapporterat i sammanställningen. Anledningen
till att det inte är rapporterat är att stor osäkerhet råder kring avvikelsens storlek
men det kan röra sig om så mycket som 5 mkr om utvecklingen fortsätter i likhet
med första tertialen. Detta måste klargöras till tertialrapport 2.
Det andra gäller den post som reserverades i bokslutet för 2017 för ensamkommande barn och unga. Det befarades att kommunen sökt och fordringsbokfört för
mycket bidrag. Kontakter med Migrationsverket pekar på att så inte är fallet. En
genomgång ska göras av samtliga ansökningar, därefter kan de bokföras som intäkt
på finansenheten 2018 vilket skulle förbättra resultatet för året.
Sektorernas arbete med att genomföra de åtgärder som föreslagits för att komma
tillrätta med befarade underskott måste prioriteras. Inte minst med tanke på det
ekonomiska läge som redovisas i budgetkalkylen för 2019-2021.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-04.
-----
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2018-§ 224

Dnr: KS.2017.0282

Slutredovisning av investeringsmedgivanden, Projekt 1993:
Metallen, ny förskoleavdelning 2017
Sammanfattning
Åtgärden avser tillfällig förskola plan 1 metallen. Under vintern 2016 uppstod akuta
problem med förskoleplatser. Behovet var 20 platser vilket utreddes och det kunde
konstateras att tomställd lokal fanns ledig på plan 1 Metallen. Ärendet bereddes
skyndsamt och uppdraget gavs till Vallonbygden för genomförande.
Vallonbygden använde sig av ramavtalsleverantör för uppdraget.
Kalkylerad kostnad för uppdraget var 707 000 kr. Slutredovisad kostnad var
820 832 kr.
Avvikelsen i kostnaden berodde på att byggnation av det nya tillagningsköket på
Metallen försenades. Tillfälligt mottagningskök på plan 4 fick iordningställas för att
kunna hantera matfrågan för avdelningen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-04.
-----
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2018-§ 225

Dnr: KS.2017.0851

Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i
Mäseln
Sammanfattning
Förslagsgivaren önskar tillstånd för bad med häst i sjön Mäseln. På höger sida om
badplatsen där det idag är igenvuxet med vass.
Bygg- och miljöenheten har skickat svaret för kommunicering till förslagsgivaren,
men inte fått någon återkoppling.
Intill den tänkta platsen ligger en kommunal badplats som är relativt välbesökt och
där det tas badvattenprover för att säkerställa badvattenkvaliteten.
Hästar rör ofta om och grumlar upp vattnet, dessutom bajsar de gärna i vattnet.
Bygg och miljöenheten bedömer att ett hästbad i södra delen av sjön skulle innebära
en stor risk för förhöjda bakteriehalter och otjänlig badvattenkvalitet vid Mäselns
badplats och därför inte är lämplig.
Placering av hästbad bör helst vara vid sjö utan badplats. Alternativ en större sjö där
tillräckligt skyddsavstånd kan uppnås utifrån vattnets flödesriktning, omsättning och
möjlig strömningspåverkan från vind.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-04.
-----
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2018-§ 226

Dnr: KS.2018.0424

Remissvar Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller
2019-2023
Sammanfattning
Den 4 april 2018 inkom en begäran från Trafikverket angående önskemål om
synpunkter på remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 20192023.
Förvaltningen är positiv till remissversionen av Trafikverkets åtgärdsprogram för
omgivningsbuller och har inga synpunkter.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-04.
-----
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2018-§ 227

Dnr: KS.2018.0487

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-30 § 140 att ge demokratibredningen ett
uppdrag inriktat mot mångfald. 2014-02-26 § 41 ändrade kommunfullmäktige sitt
beslut genom att upphäva den ursprungliga femte att-satsen ”Att
demokratiberedningen innan 2012 års utgång redovisar uppdraget”. Motiveringen
till att upphäva det tidsbegränsade uppdraget var att mångfaldsarbete är ett av
demokrati beredningens fasta uppdrag och beredningen arbetar kontinuerligt med
detta.
Demokratiberedningens särskilda uppdrag från kommunfullmäktige är:
1. Att utreda hur kommunal verksamhet ska präglas av mångfald
2. Att mångfald inte bara ska gälla arbetsgivaruppdraget utan all kommunal
verksamhet
3. Att målet med mångfald är att tillgodose alla medborgares rättigheter och
möjligheter
4. Att demokratiberedningen får i uppgift att komma med förslag på hur
principerna för mångfaldsarbetet ska uttryckas
Demokratiberedningen redovisar uppdraget i dokument KS.2018.0487-3.
Beredningen har inventerat relevanta befintliga styrande dokument i kommunens
författningssamling och via omvärldsspaning tagit del av hur Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) samt andra kommuner uttrycker arbetet med mångfald på sina
webbplatser. Som en del i arbetet med uppdraget har demokratiberedningen också
kontinuerligt följt vilka övriga uppdrag med anknytning till mångfald som har riktats
till förvaltningen. När det har funnits andra relevanta pågående uppdrag har
beredningen samordnat sitt arbete i dialog med berörda. Demokratiberedningen har
också årligen genomfört dialoger med ideella föreningarna förening för att ta del av
hur de jobbar med frågor om att engagera fler att delta i föreningen.
Demokratiberedningen anser att det behövs en för kommunen gemensam
definition av begreppet ”mångfald” som utgör grunden för hur principerna för
mångfald ska uttryckas och som även är vägledande för hur kommunal verksamhet
ska präglas av mångfald.
Utifrån genomförd omvärldsspaning anser demokratiberedningen att grunden till en
hållbar gemensam definition av mångfald redan finns utryckt i de av
kommunfullmäktige fastställda dokumenten:
 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun (Kf 2017-02-22, § 23)
 Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter
2017-2019 (Kf 2017-02-22, § 24)
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Definitionen som uttrycks i dessa dokument ger även stöd till hur principerna för
mångfaldsarbetet kan uttryckas.
Demokratiberedningen har också uppmärksammat en utveckling med att
mångfaldsbegreppet breddas och kopplas till mänskliga rättigheter. Den
utvecklingen ligger till grund för att beredningen föreslår att tre
genomförandeprinciper i SKL:s plattform ”Mänskliga rättigheter på lokal och
regional nivå – En plattform för policy och verksamhetsutveckling” blir
utgångspunkten för hur vår kommunala verksamhet ska präglas av mångfald.
Juridiska och ekonomiska konsekvenser
Demokratiberedningens förslag uttrycker principer och vägledning för att
kommunens verksamhet ska präglas av ett mångfaldsperspektiv. Inriktningen av
förslaget följer ramverket i diskrimineringslagen (SFS 2016:828) men förslaget är
inriktad på en kommunövergripande nivå och innehåller därför inte preciserade
uppgifter riktade till kommunens verksamheter. Demokratiberedningen har
därigenom förhållit sig till speciallagstiftning som reglerar ansvar för arbetsgivaren,
utbildningsanordnaren etcetera och som hanteras i särskilda fastställda dokument.
Förslaget är inte heller så långtgående att det sträcker sig utöver kommunens
befogenheter i kommunallagen. Enligt lagen får kommunen ta hand om
angelägenheter av allmänt intresse. Det gäller sådant som har anknytning till
kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar.
Demokratiberedningens förslag är inriktat på ett gemensamt förhållningssätt för att
mångfaldsperspektivet ska prägla arbetssätten i kommunens verksamheter.
Inriktningen på förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-04.
-----
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2018-§ 228

Dnr: KS.2018.0520

Detaljplaneuppdrag Bränntorp
Sammanfattning
VA-plan
I kommunens VA-plan (antagen 2017) pekas Bränntorp ut som en bebyggelsegrupp som idag inte omfattas av verksamhetsområde för vatten och avlopp men
som ska ha en vatten- och avloppsförsörjning i kommunal regi. Området har 307
hus och andelen permanentboende är 21 %. Bedömningen i VA-planen var att det
behövs en ny detaljplan för området i samband med att kommunalt vatten och
avlopp byggs ut.
Gällande detaljplaner
En stor del av bostadsbebyggelsen är uppförd på s k prickmark (mark som inte får
bebyggas). Fram till 1987 var det möjligt att ge dispens för bebyggelse som
uppfördes på prickmark. I och med plan-och bygglagens ikraftträdande 1987
försvann denna möjlighet. Numera används begreppet ”liten avvikelse” vid
hantering av avvikelser från detaljplanen. Att göra en hel tillbyggnad helt på
prickmark räknas dock inte som en liten avvikelse med dagens rättstillämpning. Vid
en förändring av detaljplanen behöver prickmarkens utbredning ses över samt
byggrätterna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-04.
-----
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2018-§ 229

Anmälan av delegationsbeslut
2018-05-02

Delegationsbeslut gällande att fastställa internbudget för
sektor utbildning Dnr KS.2018.0534

2018-04-23

Ramjustering overheadkostnader ensamkommande barn
och unga Dnr KS.2018.0017

2018-04-26

Markupplåtelser 2018
Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter-Uteservering Matpalatset Dnr KS.2017.1007

2018-04-30

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen, lokala föreskrifter och begagnande av
offentlig plats-Raggarröjet i Rejmyre Dnr KS.2017.1255

2018-05-04

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifterDanstillställningar vid Hasselbacken i Regna Dnr
KS.2017.1255

2018-05-07

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen, lokala föreskrifter och begagnande av
offentlig plats-Förskolans dag i Bruksparken Dnr
KS.2017.1255

2018-05-07

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter-Uteservering
vid Hugos under sommarperioden 2018 Dnr KS.2017.1255

2018-05-08

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter –
studentmarsch mellan Bergska skolan och Bruksparken
samt skolavslutning i Bruksparken. Dnr KS.2017.1255

2018-04-25

Fastställande av internbudget och verksamhetsplan 2018
för sektor social omsorg Dnr KS.2018.0512
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2018-05-08

Tf. sektorchef under semester Dnr KS.2018.0019

2018-04-25

Begäran om planbesked Kv. Kalkugnen 3 Dnr
KS.2018.0171

2018-04-25

Begäran om planbesked avseende Köpmannen 6 Dnr
KS.2018.0161

2018-04-18

Driftbidrag 2018, Lantbruksmuseet i Ljusfallshammar Dnr
KS.2018.0241

2018-04-30

Fastställande av rutin mediakontakter för Finspångs
kommunkoncern Dnr KS.2018.0525

2018-05-03

Investeringsmedgivande Utomhusmiljö fsk omr A Dnr
KS2018.0017

2018-05-03

Investringsmedgivande Skogsgläntans förskola Dnr
KS.2018.0017

2018-05-03

Investringsmedgivande inventarier Fsk omr E Dnr
KS.2018.0017

2018-05-03

Investeringsmedgivande Inventarier Fsk omr E Dnr
KS.2018.0017

2018-05-03

Investeringsmedgivande pedagogiska miljöer Fsk omr B
Dnr KS.2018.0017

2018-05-03

Investringsmedgivande pedagogiska miljöer fsk omr D
Dnr KS.2018.0017

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ovanstående delegationsbeslut är tagna i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande.
-----
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2018-05-21

2018-§ 230

Delgivningar
1. Moderaterna – redovisning av lokalt partistöd 2017
2. Unesco LUCS det svenska nätverket av interkulturella städer i samarbete
med Europarådet.
3. Cirkulär 2018:9 - Information om överenskommelse om Särskild AGS-KLförmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och
överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen
4. Cirkulär 18:18 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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