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2018-§ 248 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att föredragningslistan fastställs utan 
ändringar. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa ärendelistan. 
 
- - - - - 
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2018-§ 249   Dnr: KS.2018.0007 
 
Skuldförvaltarrapport maj 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 maj 2018. Den genomsnittliga 
räntan har ökat med två punkter jämfört med föregående månad och uppgår till 
1,99% (1,97%). Ingen avvikelse mot finanspolicyn föreligger. Under maj månad har 
Finet utökat sitt lån med 10.000.000 kronor för fortsatta fiberinvesteringar, inga nya 
krediter har upptagits utan lånet har hanterats internt då kommunen har fortsatt god 
likviditet. 

 
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 maj 
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 maj uppgår till 2,73 år. 
 
Finansieringsrisk 
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att 
reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen. 
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Vid maj månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 41,8%. 
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 maj är måttet 2,42 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-§ 250   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. 
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar på en ändring: 
 

- Att beslutet ska tas i kommunfullmäktige. 
 

- Att i den del av förslaget som rör förlängning av cykelvägen anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det prioriterade uppdraget 
för 2018 ”Utred förvärv och upprustning av banvallen från Borggård och 
norrut för cykelväg. Sluttidpunkt 2018-12-31” 
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- Att avslå den del av förslaget som rör asfaltering. 

 
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 i den del av förslaget som rör förlängning av cykelvägen anse 
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det prioriterade uppdraget 
för 2018 ”Utred förvärv och upprustning av banvallen från Borggård och 
norrut för cykelväg. Sluttidpunkt 2018-12-31” 
  

2. Att avslå den del av förslaget som rör asfaltering. 
 

3. Att meddela förslagsställaren beslutet.  
 

- - - - -  
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2018-§ 251 
 
Informationsärenden 
 
Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena  
 
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: 
 
a) Strategisk plan och budget 2019-2021 - Budgetförutsättningar, Ulrika Jeansson 
informerar och svarar på frågor. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 252   Dnr: KS.2018.0469 
 
Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland 
 
I samband med det gemensamma mötet mellan det regionala ordförandenätverket 
och ledningsgruppen för strategiska frågor 
(kommundirektörer/regiondirektör/regionutvecklingsdirektör) den 26 januari 2018, 
föredrog Arbetets museum ett förslag till ett upplägg kallat Jobblabb. Projektet 
beskrivs närmare nedan och - delvis överlappande - i medföljande bilagor. Vid 
mötet fick ledningsgruppen för strategiska frågor uppdraget att bereda frågan vidare 
för ställningstagande i respektive kommun och inom regionen. Samtidigt 
diskuterades ett upplägg som också inkluderade årskurs 8 och 9, i enlighet med det 
tidigare Jobbcirkus, se nedan. Ledningsgruppen har fått underlag för en sådan 
kompletterande insats och kostnaderna för denna skulle ligga på en motsvarande 
nivå som för Jobblabb. Efter diskussioner har dock ledningsgruppen valt att enbart 
bereda Arbetets museums ursprungliga ansökan avseende Jobblabb. 
 
Förutom de direkta kostnaderna för projektet behöver också kommunen ta höjd för 
att skapa förutsättningar för elever att besöka utställningen. 
 
Bakgrund 
Dagens utbildnings- och jobbval påverkas ofta av fördomar, normer och 
förväntningar baserade på kön, social bakgrund och ursprung. Samhället i vid 
mening skulle gynnas om unga människor valde utbildning, jobb och karriär utifrån 
egen kunskap, arbetsmarknadens efterfrågan och personliga förutsättningar. 
 
Arbetets museum har under flera år arbetat med utställningar för att ge ungdomar i 
grundskolan möjlighet att förstå vad arbete och arbetsliv är och vad det innebär. I 
oktober 2013 öppnade utställningen Jobbcirkus – om gymnasieval och framtidskval 
på Arbetets museum. Utställningen var ett verktyg för unga att reflektera kring sina 
framtida jobbplaner. Cirka 60% av alla elever i årskurs 8 och 9 i Östergötland tog 
del av utställningen. 2017 genomfördes en omarbetad version av Jobbcirkus som 
nådde ca 70% av samma målgrupp. 
 
De studie- och yrkesvägledare som deltog i projektet var generellt nöjda men 
efterfrågade ett verktyg som var anpassat för mellanstadieelever. Det stämmer också 
väl med forskning på området som visar att det är mer effektivt att jobba med 
elever i mellanstadiet än högstadiet i frågan. Upp till mellanstadieålder är barn 
öppna för många olika yrkesval. Därefter styr normerna.  
 
Projektbeskrivning 
Arbetets museum planerar att öppna Jobblabb i maj 2019. Jobblabb är ett 
experimentellt lärlabb där elever i åk 5 undersöker sig själva och sina förutsättningar 
och coachas till yrkesval utifrån personliga förutsättningar. Det är ett verktyg som i 
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första hand gynnar eleverna men även arbetslivet och det omgivande samhället. 
Jobblabb ska också coacha nyanlända genom värdefull information om svensk 
arbetsmarknad och vägar till jobb. Jobblabb ska genom lekfull och positiv 
interaktivitet utmana elevernas kreativitet och förmedla starka positiva förebilder till 
barn och unga som inspirerar dem att utmana stereotyper i sina framtidsval.  
 
Syftet med Jobblabb är att:  
• ge fler unga förutsättningar för att göra medvetna framtidsval 
• bidra till förbättrad kompetensförsörjning för företagen i regionen 
• stärka ungas entreprenöriella kompetenser 
 
Projektkostnader 
Den totala kostnaden för att skapa och bygga upp utställningen Jobblabb uppskattas 
till ca 8 miljoner kr.  
 
Arbetets museum söker finansiering för satsningen från Region Östergötland, 
kommuner och företag i länet, Länsstyrelsen samt arbetsmarknadens parter på 
regional nivå. Från Region Östergötland söker projektet 1,5 miljoner kronor och 
från kommunerna söks 2,50 kr per invånare som en initial kostnad för att bygga 
Jobblabb. Skolklasser i kommunala skolor i de kommuner som ingår i den initiala 
satsningen besöker Jobblabb utan kostnad 2019. 
 
Tabellen nedan redovisar projektkostnaden per kommun baserat på befolkningen 
per den 30 juni 2017 (SCB): 
 

  Antal invånare Projektkostnad 
Boxholm 5 431 13 578 kr 
Finspång 21 505 53 763 kr 
Kinda 9 841 24 603 kr 
Linköping 156 338 390 845 kr 
Mjölby 26 904 67 260 kr 
Motala 43 454 108 635 kr 
Norrköping 140 338 350 845 kr 
Söderköping 14 532 36 330 kr 
Vadstena 7 404 18 510 kr 
Valdemarsvik 7 901 19 753 kr 
Ydre 3 702 9 255 kr 
Åtvidaberg 11 605 29 013 kr 
Ödeshög 5 352 13 380 kr 
Sammanlagt 454 307    1 135 768 kr  
kostnad per inv 2,50 kr   
Region Östergötland  1 500 000 kr 
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Löpande drift 
För driften av Jobblabb planerar Arbetets museum att med tre års mellanrum söka 
pengar från kommuner och företag i Östergötland. Den första perioden blir 2020-
22. Då skapas ett projekt där Östergötlands kommuner erbjuds att täcka museets 
visningskostnader för eleverna till en kostnad om 60 kr per elev i årskurs 5.  
 
Kommunernas elever kan då fortsätta besöka Jobblabb. I detta ingår också 
kostnadsfria visningar för samtliga kommunens lärare i kombination med SYV för 
att ge en bild av nya läroplanen kring SYV. Efter treårsperioden utvärderas 
satsningen av en oberoende part. Detta underlättas av att egenskapslaboratoriet i sig 
ställer frågor som undersöker elevernas inställning till val av utbildning och yrke 
inför och efter besöket. Efter utvärderingen 2022 tar kommunerna ställning till om 
de vill fortsätta betala delar av driften för Jobblabb under ytterligare en treårsperiod.  
 
Tabellen nedan redovisar driftskostnaden per kommun och år baserat på antalet 
elever i årskurs 5 läsåret 2016/17: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-08-27. 
 

- - - - - 

  Antal elever åk 5 Kostnad per år 
Boxholm 64         3 840,00 kr  
Finspång 229      13 740,00 kr  
Kinda 109         6 540,00 kr  
Linköping 1 821    109 260,00 kr  
Mjölby 312      18 720,00 kr  
Motala 510      30 600,00 kr  
Norrköping 1 782    106 920,00 kr  
Söderköping 192      11 520,00 kr  
Vadstena 61         3 660,00 kr  
Valdemarsvik 70         4 200,00 kr  
Ydre 37         2 220,00 kr  
Åtvidaberg 93         5 580,00 kr  
Ödeshög 56         3 360,00 kr  
Sammanlagt 5 336    320 160,00 kr  
kostnad per elev 60 kr   
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2018-§ 253   Dnr: KS.2018.0636 
 
Ägardirektiv och bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk 
AB 

Sammanfattning 
Finspångs Tekniska Verk AB har tidigare redogjort för kommunstyrelsen om sina 
planer på att starta ett nytt affärsområde inom elhandel. Ärendet har också 
behandlats av FFIA:s styrelse som gett sitt medgivande till fortsatt planering av 
affärsområdet, se bifogat protokoll. FTV är nu i ett läge att bygga upp verksamheten 
och som en följd av detta behöver ägardirektiv och bolagsordning revideras genom 
ett tillägg i styrdokumenten. Tilläggen återfinns som kursiverad text. 
Bolagsordningen har också justerats för att stämma med bolagets nuvarande 
uppdrag, genom att bolagets tidigare verksamheter inom fiber och 
grustäktsverksamhet tagits bort i denna version.   

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-08-27. 
 

- - - - - 
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2018-§ 254   Dnr: KS.2018.0421 
 
Handlingsplan samverkan e-hälsa i Östergötland 2018-2019 

Sammanfattning 
Samråd vård och omsorg (SVO) föreslår regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och 
kommunstyrelserna i länet besluta att godkänna Handlingsplan samverkan e-hälsa i 
Östergötlands 2018-2019. 

 
Handlingsplanen avser insatser inom området e-hälsa och som sker i samverkan 
mellan länets tretton kommuner(13K) och Region Östergötland (RÖ). 
 
De tretton kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan ett antal år 
tillbaka regional IT-samverkan inom vård, omsorg och socialtjänst. Under 2017 togs 
beslut om att ändra inriktningen och framöver fokusera på gemensamma 
utvecklingsinsatser inom e-hälsa mellan kommunerna och RÖ. Förutom detta 
kommer även samverkansaktiviteter inom e-hälsa för de tretton kommunerna i 
Östergötland bedrivas under ledning av kommunernas e-hälsosamordnare.  
 
Handlingsplaner för samverkan mellan kommunerna och Regionen 
 
Handlingsplaner för samverkan mellan kommunerna och Regionen tar upp tre 
första steg som är: 

1. Kommunernas producentskap i Nationell patientöversikt (NPÖ) 
2. Anslutning till identitetsfederation (flera organisationer som har en 

samordnad identitetshantering d.v.s. samma användarnamn och lösenord i 
olika organisationer) 

3. Införandet av Cosmic Link 2 
 

Handlingsplanen tar även upp 5 kommande utvecklingsområden för samverkan 
mellan kommuner och Regionen som är: 

1. Digitala möten 
2. Säker digital kommunikation 
3. Framtida informationsförsörjning 
4. Samordnad vård och omsorg ur ett medborgarperspektiv 
5. Medborgaren som medproducent 

 
Genomförande av en regional e-hälsodag finns också angivit i e-hälsoplanen, denna 
dag ska öka kompetensen och motivationen inom e-hälsa. 
 

 
Handlingsplan för samverkan mellan kommunerna  
 
Handlingsplan för samverkan mellan kommunerna tar upp som första steg: 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 14 (18)  
Sammanträdesdatum  
2018-06-18  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

1. Det smarta trygga, hälsosamma hemmet 2025 
 

 
Verksamhetsmål samverkan e-hälsa 2018-2019 

• Skapar förutsättningar för önskad och gynnsam utveckling av det 
gemensamma arbetet med e-hälsa i Östergötland 

• Hjälper kommunerna att ta nästa steg i sin utveckling inom e-hälsa med 
fokus på hemmet som den nya smarta trygga platsen för vård, omsorg och 
hälsa. 

• Har ett väldefinierat uppdrag med tydliga roller och mandat. 
• Arbetar utifrån en kommunikationsplan utgående från intressenternas krav 

och behov av information. 
• Använder moderna digitala verktyg och samverkansytor. 
• Kommer i största möjliga mån standardisera insatsmodeller för de olika 

typerna av gemensamma utvecklingsområden samt ta fram 
utrullningsmetodik för RÖ och 13K. 

• Strävar efter att i största mån återanvända befintliga kunskapsunderlag och 
redan befintliga insatsresultat (lokalt/regionalt/nationellt) som bas för egna 
aktiviteter. 

 
Finspångs kommuns synpunkter: 
 
Sektor vård och omsorg och sektor socialomsorg är positiv till handlingsplanen då 
den tydliggör viktiga samverkans område samt ger förutsättningar för en likvärdig 
vård. Dock ser sektorerna att kommunen behöver kompetens och resurser för att 
kunna genomföra handlingsplanen i kommunen.  Målet för Finspångs kommun 
måste vara att kommunen ska kunna finnas med i referensgrupper och 
arbetsgrupper till både länsgemensamma verksamhetsutvecklingsinsatser och 
kommunsamverkansaktiviteter inom E-hälsa. 
 
Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi måste synkroniseras med 
Handlingsplanen för samverkan inom e-hälsa. Kommunens digitaliseringsstrateg 
menar att det är positivt att man lyfter samarbete kring upphandling i 
handlingsplanen. Kommunen behöver ställa krav på leverantörer och det är en 
styrka om Finspångs kommun kan samverka kring upphandling med gemensamma 
kravställningar. Sektor vård och omsorg är positivt inställd till att handlingsplanen 
lyfter frågan om Framtida informationsöverföring men önskar att detta område är 
prioriterat. 
 
Det står i e-hälsoplanen om vård, omsorg och socialtjänst. Skolhälsovården i 
Finspång, liksom i andra kommuner, ligger i sektor utbildning och glöms bort som 
vårdande instans. I dagsläget har skolhälsovården ingen samverkan gällande e-hälsa 
med Regionen.  Finspångs kommuns skolhälsovård lyfter behovet att ansluta NPÖ 
till skolhälsovård vilket hittills inte lyckats. Det har tidigare fallit på dyra kostnader 
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och IT tekniska delar. Ingen skolhälsovård i de 13 kommunerna i Östergötland har 
tillgång till NPÖ. Skolhälsovården i Finspång ser en stor vinst att via NPÖ t.ex. 
efter samtycke kunna ta del av nyanländas hälsoundersökning för att kunna planera 
vaccinationshanteringen inom skolhälsovården. Idag får de muntlig rapportering 
från BVC vilket skulle kunna underlättas om de kan läsa i NPÖ istället. 
 
När det gäller digitala möten är det viktigt att få med ”digitalt först” även i 
samverkansarbetet. Kan fysiska möten (i vissa fall) ersättas av digitala webbinarier? 
Kan ett digitalt samarbetsrum nyttjas för att knyta ihop projekt? Med rätt 
förutsättningar sparar vi både tid och pengar. 
 
I handlingsplanen används titeln ”kommunernas e-hälsosamordnare” det är 
önskvärt att förtydliga titeln till förslagsvis ”kommunernas gemensamma e-
hälsosamordnare” för att undvika missförstånd då det kan uppfattas att varje 
kommun ska ha en e-hälsosamordnare. 
 
Inom digitalisering sker utvecklingen snabbt vilket gör att det är viktigt att 
kommunen har kompetens, resurser (såväl personal som investeringsutrymme) och 
strategier för att se helheten vad gäller kommunens egna utvecklingsbehov och 
behov i samverkan med andra aktörer. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-08-27. 
 

- - - - - 
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2018-§ 255 
 
Anmälan av delegationsbeslut 

 
2018-05-15 Anmälan till IVO- Lex Sarah Dnr KS.2018.0118   

 
2018-05-04 Delegationsbeslut - Verksamhetsbidrag till vuxenföreningar 

av särskild vikt 2018 Dnr KS.2017.0014 
  

 
2018-05-31 Fotbollsturnering under sommarlovet Dnr KS.2018.0590   

 
2018-05-23 Investeringsmedgivande - Digitalisering av 

föreningsregister Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-05-23 Investeringsmedgivande - Ny uppdaterad version av Public 

360 
 Dnr KS.2018.0017 

  

 
2018-05-24 Investeringsmedgivande - Nya stratsyslicenser Dnr 

KS.2018.0017 
  

 
2018-06-01 Investering i renovering av offentlig toalett vid 

Bergslagstorget Dnr KS.2018.0645 
  

 
2018-05-16 Beslut skolskjuts växelvis boende Dnr KS.2018.0576   
 
2018-05-16 Beslut skolskjuts växelvis boende Dnr KS.2018.0577   
 
2018-06-04 Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0643   
 
2018-06-04 Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0646   

 
2018-05-31 Tf utbildningschef under semesterperiod Dnr 

KS.2018.0019 
  

 
2018-06-07 Integration och folkhälsa Dnr KS.2018.0610   
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2018-06-04 Investeringsmedgivande inventarier Rektorsområde H Dnr 

KS.2018.0017 
  

 
2018-06-04 Investeringsmedgivande inventarier rektorsområde V 2018 

Dnr KS.2018.0017 
  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

- - - - - 
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2018-§ 256 
 
Delgivningar 
 

1. Redovisning av lokalt partistöd 2107 (L) 
 

2. Redovisning av lokalt partistöd 2107 (S) 
 

3. Redovisning av lokalt partistöd 2107 (KD) 
 

4. Arbetsgivardelegationen 15 maj 
 

5. Minnesanteckningar samrådet för kultur – 15 mars 
 

6. Minnesanteckningar samrådet för näringslivsutveckling – 16 februari  
 

7. Minnesanteckningar samrådet för utbildning och kompetensförsörjning – 9 
februari 
 

8. Göteborgs universitet, centrum för åldrande och hälsa - Lokala 
samverkansprocesser i insatser för äldre med behov av samordnad vård och 
omsorg.  
  

9. Beslut IVO - Uppföljning av vårdgivarens genomförda åtgärder i 
anmälningar enligt lex Maria, som beslutades av Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) under 2017. 
  

10. Inbjudan SKL landsbygdskonferens 
 

11. Cirkulär 18:19 – Politiska partier inom vård och äldreomsorg 
 

12. IVO - Uppföljning av vårdgivarnas lex Maria-anmälningar 
 

13. Redovisning av lokalt partistöd 2107 (SD) 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 
 
- - - - - 
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