Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

Plats och tid:

Konferensrum Glan, den 4 juni 2018, kl. 13:00-16:15

Beslutande:

Ulrika Jeansson (S)
Herman Vinterhjärta (MP)
Inge Jacobsson (M)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Frida Granath (S) ersätter Britt-Marie Jahrl (S)
Jan-Erik Heintze (S) ersätter Patrik Karlsson (S)
Stefan Carlsson (V)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Hugo Andersson (C)
Ralph Kronholm (M) ersätter Torgny Maurer (SD)

Ersättare:

Christer Lundström (L)
Marie Johansson (KD)

Övriga
deltagare:

Anders Axelsson, kommundirektör
Anette Asklöf, avdelningschef
Carina Olofsson, avdelningschef
Berit Martinsson (S),
kommunfullmäktiges ordförande

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsekontoret 2018-06-08 kl. 08:00

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

1 (22)

Magnus Pirholt, chef
Linda Johansson, handläggare
Johan Malmberg, avdelningschef
Patrik Sivertsson, näringslivsrådet
Mats Rosander, näringslivsrådet

Paragraf 231 - 247

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Carl-Gustaf Mörner (M)

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset Finspång

2018-06-09

Datum när anslaget tas
ner

2018-06-30

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2 (22)

Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 231

Rapportering enligt internkontrollplan - Verkställighet av beslut 2018-§ 232
Likviditetsrapport mars 2018

2018-§ 233

Likviditetsrapport april 2018

2018-§ 234

Riskkontroll pensionsplaceringar mars 2018

2018-§ 235

Riskkontroll pensionsplaceringar april 2018

2018-§ 236

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018

2018-§ 237

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

2018-§ 238

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

2018-§ 239

Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag

2018-§ 240

Detaljplaneuppdrag Bränntorp

2018-§ 241

Remissvar Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller
2019-2023

2018-§ 242

Valärende - val av ledamöter i folkhälsorådet

243/18

Informationsärenden

2018-§ 244

Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg
mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp)

2018-§ 245

Anmälan av delegationsbeslut

2018-§ 246

Delgivningar

2018-§ 247

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 231

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att föredragningslistan fastställs utan
ändringar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa ärendelistan.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 232

Dnr: KS.2018.0578

Rapportering enligt internkontrollplan - Verkställighet av beslut
Sammanfattning
I enlighet med internkontrollplanen ska verkställighet av beslut följas upp två
gånger per år. Uppföljningen fokuserar på de beslut som inte följs upp i
tertialrapporter eller i årsredovisningen.
Förvaltningen rapporterar uppföljningen i ett särskilt system, Stratsys. Efter
politiskt beslut läggs uppdragen in systemet. Uppföljningen fokuserar på de ärenden
som bedöms som komplexa och därför behöver följas upp på ett fördjupat plan.
Arbetet sker manuellt, vilket kan innebära brister i redovisningen.
I bifogad fil finns en genomgång av de ärenden som för närvarande är aktuella för
verkställighet. Ärendena har behandlats politiskt i kommunstyrelsen eller i
fullmäktige och förvaltningen har efter beslut fått i uppdrag att verkställa
uppdragen. I bland är uppdragen inbakade som deluppdrag i andra frågor vilket
delvis försvårar möjligheten att få en bra överblick över aktuella frågor. Som
framgår av listan är en del beslut verkställda, andra är pågående, medan några
redovisas som kommande. Några ärenden föreslås att avslutas eller flyttas till
prioriterade uppdrag alternativt uppföljning av investeringar, då de inte längre
bedöms vara relevanta i det här sammanhanget.
I detta sammanhang är det inte möjligt att kommentera varje enskilt ärende. Inom
parentes finns dock det datum då ärendet behandlats varför den som är intresserad
av mer information hänvisas till protokoll från respektive sammanträde. Senare
beslut har också kompletterats med diarienummer.
Ur ett internkontrollperspektiv kan det alltså konstateras att avvikelser i
verkställigheten föreligger. Förvaltningen vill dock framhålla att det i dag pågår ett
mer proaktivt arbete med att följa upp verkställigheten av politiska beslut och att
detta är en prioriterat fråga i bl.a. kommundirektörens ledningsgrupp samt i andra
uppföljningsmöten. Ambitionen är naturligtvis att ytterligare fortsätta att utveckla
förvaltningens arbete med denna uppföljning

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
2. Att avsluta alternativt flytta uppdrag enligt kommentarerna i rapporten.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 233

Dnr: KS.2018.0016

Likviditetsrapport mars 2018
Sammanfattning
Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet.
Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de
kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Likviditetsrapporten för mars visar på fortsatt god likviditet, 94,7%. Nivån innebär
att den finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har
kommunen checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar
kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har minskat med 29 mkr under månaden, en stor post
avser betalningen till Pensionsvalet avseende individuell del 2017. Kostnaden var
känd sedan tidigare och har samtidigt minskat kortfristiga skulder.
En av de större poster som kommer att påverka likviditeten nästkommande
månader avser utbetalning av nya löner. Flera löneavtal är klara och börjar gälla
from 1 april.
I internbanken sker även förändringar kommande månader; Vallonbygden upptar
ett nytt lån med 20 Mkr, Finet 10 Mkr för fortsatt fiberinvestering och Finspångs
tekniska verk amorterar 16 Mkr. Netto minskas kommunens likvida medel med 14
Mkr.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 234

Dnr: KS.2018.0016

Likviditetsrapport april 2018
Sammanfattning
Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet.
Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de
kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Likviditetsrapporten för april visar på fortsatt god likviditet, 96,1%. Nivån innebär
att den finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har
kommunen checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar
kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har minskat med 10 mkr under månaden. En anledning
är förändringar i internbanken. Vallonbygden har upptagit ett nytt lån med 20 Mkr,
och Finspångs tekniska verk har amorterat 16 Mkr. Netto har kommunens likvida
medel minskat med 4 Mkr. I maj kommer Finet att öka sina lån med 10 Mkr enligt
tidigare KF-beslut för att finansiera fortsatta fiberinvesteringar. Utbetalningen
kommer att påverka kommunens likviditet samtidigt som långfristiga fordringar på
koncernbolagen ökar. Då kommunen har så pass god likviditet föranleder detta
ingen nyupplåning.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 235

Dnr: KS.2018.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar mars 2018
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid
ska kunna täckas av pensionsportföljen.
Den totala risksituationen har försvagats under mars som följd av en orolig
aktiemarknad. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering sjunkit
till 148,8% (149,3%). Både värdet på pensionsportföljen och värdet på skulden har
minskat något. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Vid avstämningstillfället uppfyllde pensionsportföljen kravet på max fördelning per
tillgångsslag enligt finanspolicyn. Exempelvis uppgår andelen aktier till 37%, limiten
är max 40%.
Under mars månad har kommunen placerat tidigare månads försäljninglikvid av
realränteobligation som legat som likvida medel. Syftet är att erhålla en mer etisk
och fossilfri placeringsinriktning i portföljen till samma kostnad.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 236

Dnr: KS.2018.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar april 2018
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid
ska kunna täckas av pensionsportföljen.
Den totala risksituationen har förstärkts under april jämfört med föregående månad
då det var oroligt på aktiemarknaden. Aktuell konsolidering stigit till 152,1%
(148,8%). Värdet på pensionsportföljen har stigit med 2% medan värdet på skulden
i princip är oförändrad. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%,
att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Vid avstämningstillfället uppfyllde pensionsportföljen kravet på max fördelning per
tillgångsslag enligt finanspolicyn. Exempelvis uppgår andelen aktier till 37%, limiten
är max 40%.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (22)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 237

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.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna tertialrapport 1 2018.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 238

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 godkänna Vallonbygdens slutredovisning.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 239

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.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå förslaget med hänvisning till risken för negativ påverkan på
badvattenkvaliteten vid Mäselns badplats.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 240

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)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på följande:
-

-

Att Finspångs kommuns arbete för mångfald utgår från principerna i
demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3
Att utgångspunkterna Icke-diskriminering och jämlikhet, Deltagande och
inkludering samt Transparens och ansvar enligt definitioner i
demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 är vägledande för hur
Finspångs kommuns verksamhet ska präglas av mångfald
Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att
principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet.
Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens
kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.
Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om
mångfald som avslutat.

Justerandes signatur
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Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att Finspångs kommuns arbete för mångfald utgår från principerna i
demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3
2. Att utgångspunkterna Icke-diskriminering och jämlikhet, Deltagande och
inkludering samt Transparens och ansvar enligt definitioner i
demokratiberedningens förslag KS.2018.0487-3 är vägledande för hur
Finspångs kommuns verksamhet ska präglas av mångfald
3. Att principerna för mångfaldsarbetet förs in i den strategiska planen för att
principerna ska vara vägledande i all kommunal verksamhet.
4. Att principerna för mångfaldsarbetet lyfts fram i kommunens
kommunikationskanaler för att hållas levande i det vardagliga arbetet.
5. Att fullmäktige anser demokratiberedningens särskilda uppdrag om
mångfald som avslutat.
-----
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2018-§ 241

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

Att ändra begreppet samhällsplaneringsenheten till förvaltningen.

Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Bränntorp.
-----
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 242

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

Att avstå från att svara på remissen.

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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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 242

Valärende - val av ledamöter i folkhälsorådet
Kommunstyrelsen har att entlediga Ann-Christin Ahl Vallgren som ledamot i
folkhälsorådet.
Kommunstyrelsens beslut

1. Att entlediga Ann-Christin Ahl Vallgren – Utvecklingsstrateg, sektor vård
och omsorg som ledamot i folkhälsorådet.
2. Att välja Anna Creutz - Utvecklingsstrateg, sektor vård och omsorg som
ledamot i folkhälsorådet.
3. Att välja Jesper Forsberg – FAIK bandy som ledamot i folkhälsorådet.
-----
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 244

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
a) Förstudie med tillhörande finansiering för organisering av Vision 30000/2035,
Johan Malmberg, Patrik Sivertsson och Mats Rosander informerar och svarar på
frågor.
b) Åtgärder för en ekonomi i balans, Anders Axelsson informerar och svarar på
frågor.
c) Samrådsorganisation, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 245

Dnr: KS.2017.1153

Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg
mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp)
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Leif Gustavsson som önskar förbättrad
gång- och cykelväg Finspång – Sonstorp till Hällestad. Vidare ser förslagsställaren
en fördel att gång- och cykelvägen även iordningsställs hela vägen fram till Prästköp
vilket innebär möjlighet att cykla till Tjällmo och vidare längs mindre trafikerade
vägar. Förslaget omfattar att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Finspång till
Hällestad samt att utreda en förlängning och eventuellt iordningsställa en
förlängning av gång- och cykelvägen från Hällestad till Prästköp.
Vid kontakt med Leif Gustavsson så ser förslagsställaren att det är högst prioritet
att asfaltera sträckan Finspång-Sonstorp med anledning av att det är tungt att dra
rullstolar på sträckan samt att motionärer med tävlingscyklar väljer att köra på
riksväg 51. Även om förslagsställaren inte förväntar sig att ett genomförande inom
de närmsta åren så är näst högst prioritet att även att förlänga gång- och cykelvägen
mellan Hällestad och Prästköp vilket möjliggör för cyklister att ta sig via mindre
trafikerade vägar till Sverigeleden som passerar i Borensberg.
I oktober 2016 påbörjades det etappvisa arbetet med att höja standarden på del av
banvallen och i samband med det konstaterades att en asfaltering av sträckningen
inte var aktuell. Cykelbanan mellan Finspång-Sonstorp är idag iordningsställd
Sträckan Finspång- Borggård finns utpekad i den regionala cykelstrategin som ett
stråk som fångar upp relativt små tätorter men som är tätt lokaliserade.
Bedömningen i den regionala cykelstrategin är att detta är viktigt för kopplingen till
kommunhuvudorten Finspång. En naturlig fortsättning med att höja standarden av
banvallen ligger med anledning av det då på sträckan Sonstorp- Borggård
Att som motionär kunna cykla från Prästköp till Finspång är något som Finspångs
kommun ställer sig positiv till. I Strategisk plan 2018-2020 anges som ett prioriterat
uppdrag att under år 2018 utreda förvärv och upprustning av banvallen från
Borggård och norrut för cykelväg vilket utgör det första steget i en förlängning av
den aktuella cykelvägen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-20.
-----
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 246

Anmälan av delegationsbeslut
2018-05-18

Ansöka om medfinansiering statlig ersättning kvartal 1
2018 för asylsökande gymnasieelever externt Dnr
KS.2018.0579

2018-05-18

Ansöka om medfinansiering statlig ersättning kvartal 1
2018 - asylsökande gymnasieelever internt Dnr
KS.2018.0583

2018-05-15

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen, lokala föreskrifter – facklig
sammankomst vid kommunhuset 2018-05-31 Dnr
KS.2017.1255

2018-05-15

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande polistillstånd till
nationaldagsfirande i Bruksparken samt marsch från
Bergska väst Dnr KS.2017.1255

2018-05-15

Tillstånd att anordna rallytävlingen East Sweden Rally
inom Linköping, Finspång, Motala och Norrköpings
kommuner Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan
om tillstånd till tävling på väg East Sweden Rally Dnr
KS.2018.0562

2018-05-16

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande Hällestad marknad
Dnr KS.2017.1255

2018-05-16

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande tillstånd enligt
ordningslagen och lokala föreskrifter Joan´s Dnr
KS.2017.1255

2018-05-18

Markupplåtelser 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om
begagnande av offentlig plats Dnr KS.2017.1007

2018-05-18

Markupplåtelser 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

markupplåtelse Cirkus Olympia på Mollevallen Dnr
KS.2017.1007
2018-05-24

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018
Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan om tillstånd
enligt ordningslagen och lokala föreskrifter-affischering,
torgmöten m.m inför valdagen Dnr KS.2017.1255

2018-05-18

Yttrande till Förvaltningsrätten angående utdömande av
särskild avgift enligt 28 a § lag (1993:387) Dnr
KS.2018.0254

2018-05-14

Flaggning Skolavslutning 2018 Dnr KS.2018.0398

2018-05-15

Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
Dnr KS.2018.0008

2018-05-15

Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
Dnr KS.2018.0008

2018-05-14

Medfinansiering utbildning kök- och restaurang vid
Vuxenutbildningscentrum Dnr KS.2018.0561

2017-09-08

Medfinansiering av industriutbildning för personer utan
arbete i samverkan CNG/Arbetsförmedlingen/Finspångs
kommun Dnr KS.2017.0870

2018-05-16

Fastställande av bidragsbelopp till enskilda anordnare av
förskola, fritidshem, förskoleklass, och grundskola Dnr
KS.2018.0591

2018-05-17

Markupplåtelse Finspångs stadslopp 2018 Dnr
KS.2017.1007

2018-05-03

Investringsmedgivande Rektorsområde H Dnr
KS.2018.0017

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

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-04

2018-§ 247

Delgivningar
Ordförande Ulrika Jeansson (S) meddelar att det inte finns några delgivningar till
dagens möte.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att lämna punkten.
-----
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