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ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelse 2018-09-10 § 283-293 och § 295-299 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp  2018-09-14 

Datum när anslaget tas 

ner   

Förvaringsplats för protokoll  Kommunhuset, kansliavdelningen 

  

 

 
 

  

Plats och tid: 
 

Konferensrum Glan, den 10 september 2018, kl. 13:00-14:00 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 
Herman Vinterhjärta (MP) 
Inge Jacobsson (M) 
Riitta Leiviskä-Widlund (S) 
Britt-Marie Jahrl (S) 
Jan-Erik Heintze (S) ersätter Patrik Karlsson (S) 
Stefan Carlsson (V) 
Carl-Gustaf Mörner (M) 
Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo Andersson (C) 
Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
Torgny Maurer (SD) 

Ersättare: Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 
Conny Lindgren (V) 
Ingela Billström (MP) 
Christer Lundström (L) 
Marie Johansson (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Anette Asklöf, ekonomichef 
Rojyar Khalili, handläggare 
Linda Johansson, handläggare 
Märta Eliasson, handläggare 
Ann-Christin Ahl Vallgren, handläggare 
Jonas Andersson, handläggare 

Cecilia Grenestam, skolsköterska 
Kristina Lohman, sektorchef 
Kristina Muda, handläggare 
Annica Ottosson, sektorchef 
Maria Frisäter, handläggare 

 Berit Martinsson (S), kommunfullmäktiges ordförande 
Plats och tid 
för justering: 

 
Kommunstyrelsekontoret, 2018-09-13 klockan 15.30 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Carina Olofsson 

 
Paragraf 

 
283 - 299 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Ulrika Jeansson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Kristin Yderfors 
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Innehållsförteckning 

 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 283 
  
Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 2018 - 
anmälan om kränkande behandling, kvartal 3 

2018-§ 284 

  
Skuldförvaltarrapport juli 2018 2018-§ 285 
  
Likvidrapport juli 2018 2018-§ 286 
  
Riskkontroll pensionsplaceringar juni och juli 2018 2018-§ 287 
  
Ekonomisk redovisning - maj 2018 2018-§ 288 
  
Slutredovisning investering samhällsskydd 2017/Reservkraft 2018-§ 289 
  
Idéburet offentligt partnerskap - Locker Room Talk 2018-§ 290 
  
Finspångs kommuns medlemskap i Tillväxt Finspång med 
tillhörande finansiering  

2018-§ 291 

  
Digitaliseringsstrategi 2018-2020 2018-§ 292 
  
Informationsärenden 2018-§ 293 
  
Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB (omedelbar 
justering) 

2018-§ 294 

  
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO för ej 
verkställt beslut beslutsdatum 2016-11-22 

2018-§ 295 

  
Borttagande av delade turer vardagar inom hemtjänst 2018-§ 296 
  
Anslag till projektet Främja service på landsbygden - 
platsutveckling Rejmyre 

2018-§ 297 

  
Anmälan av delegationsbeslut 2018-§ 298 
  
Delgivningar 2018-§ 299 
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2018-§ 283 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår  
Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 12. Låneram för fortsatta 
fiberinvesteringar Finet AB och 13. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. IVO för ej 
verkställt beslut beslutsdatum 2016-11-22  
 
Att följande ärende tas med omedelbar justering: 12 Låneram för fortsatta 
fiberinvesteringar Finet AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 12. Låneram för fortsatta 
fiberinvesteringar Finet AB och 13. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg. 
IVO för ej verkställt beslut beslutsdatum 2016-11-22. 
  

2. Att följande ärende tas med omedelbar justering: 12 Låneram för fortsatta 
fiberinvesteringar Finet AB. 
 

3. Att fastställa ärendelistan. 
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2018-§ 284   Dnr: KS.2018.0358 

 

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 2018 - 
anmälan om kränkande behandling, kvartal 3 

Sammanfattning 
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar gällande 
kränkande behandling från samtliga verksamhetsområden inom sektor utbildning 
för perioden april-juni 2018. 

Utbildningsinsatser till personalen gällande arbetet mot kränkande behandling  
pågår fram till sommaren 2019.  Ännu kan inte huvudmannen se några större 
effekter av insatserna i verksamheterna som startade i april 2018. 

Majoriteten av anmälningarna till huvudmannen rör samma elever. Stödinsatser är 
insatta gentemot berörda elever genom samverkan med skolans elevvårdsteam.  

Vid tre skolor har anmälningarna minskat då personalen har arbetat med det 
förebyggandearbetet samt implementerat rutin för uppföljning och dokumentation 
av anmälningar.  

Utöver utbildningsinsatser till personalen genomför skolorna värdegrundsarbete 
tillsammans med eleverna.  

Ett samararbete med organisationen Looker room talk är i planeringsskedet. 

 

Ärendet gäller 
mellan 

elev/elev personal/elev elev/personal totalt 

Förskola 5   5 

Grundskola 48 2 8 58 

Grundsärskolan 0    

Fritidshem 0    

Gymnasieskolan 0    

Vuxenutbildningen 0    

Totalt    63 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan. 
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2018-§ 285   Dnr: KS.2018.0007 

 

Skuldförvaltarrapport juli 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 att 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 juli 2018. Den genomsnittliga 
räntan är oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till 1,99%. Ingen 
avvikelse mot finanspolicyn föreligger.  

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom 
att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att 
reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För 
att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar. 
 

Ett mått för ränterisk är att mäta är andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste juli 
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. Den 
bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av juli uppgår värdet till 2,52 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 juli 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 juli är måttet 2,26 år. I augusti förfaller två 
lån om totalt 95.000.000 kronor och under nästa år förfaller två lån till fast ränta om 
totalt 220.500.000 kronor. Dessa kommer att omsättas och medför att 
kapitalbindningstiden förbättras och att snitträntan kan sänkas. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten. 
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2018-§ 286   Dnr: KS.2018.0016 

 

Likvidrapport juli 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 juli visar på fortsatt god likviditet. 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 netto ökat med ca 12 mkr jämfört med föregående 
månad.  Ersättningar från arbetsförmedlingen, migrationsverket och 
momsåtersökningar till skatteverket har reglerats. Utbetalningarna har medfört att 
kortfristiga fordringar, som utgör en del av omsättningstillgångarna, har minskat 
under juli.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten. 
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2018-§ 287   Dnr: KS.2018.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar juni och juli 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 juni och juli jämfört med maj månad 
som var mycket orolig på den finansiella marknaden. Aktuell konsolidering har stigit 
till 154,7% (151,7%). Värdet på pensionsportföljen har stigit med totalt 0,8% medan 
värdet på skulden har sjunkit med 1,2%. 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 38%, limiten 
är max 40%. 

 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten 
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2018-§ 288   Dnr: KS.2018.0559 

 

Ekonomisk redovisning - maj 2018 

Sammanfattning 
Kommunens sammantagna prognos efter maj månads ekonomiska uppföljning 
visar på en försämring på 3,5 mkr och resultatet beräknas till 1,7 mkr vilket är en 
avvikelse mot budget med nästan 11 mkr.  

Försämringen beror främst på det underskott som tidigare flaggats för gällande 
bemanningscentralen som nu tagits med i prognosen till ett belopp om 4,7 mkr. 
Orsaken till underskottet är att bemanningscentralen står för en större del av 
övertidskostnaden än vad som beräknats utifrån ny kostnadsmodell samt att 
övertiden ökat. Utöver detta har även ökad sjukfrånvaro medfört högre kostnader. 
Prognosen redovisas under ledningsstabens verksamhet. 

Ledningsstabens beräknade underskott kompenseras något av förbättrade 
prognoser inom andra verksamhetsdelar. 

Sektor social omsorg är den sektor som för perioden visar en bättre prognos än 
tidigare. Placeringskostnaderna för barn och vuxna inom sektor social omsorg 
beräknas bli 4,6 mkr lägre än tidigare prognos, vilket dock hävs något av en 
försämrad prognos gällande köpta platser enligt SoL och LSS. 

Övriga sektorer visar något försämrade prognoser. Då tidigare uppföljningar visar 
på stora avvikelser inom verksamheterna tyder en försämrad prognos dock på en 
rörelse åt fel håll.  

Försämringen inom utbildningssektorn är tills sin helhet kopplad till ökade 
kostnader i samband med uppstart av Högklints förkola, där hyreskostnaden och 
uppstartskostnader nu är kända.  

Verksamheterna arbetar nu för fullt med att vidta de åtgärder som behövs för att 
kunna minska sina underskott eller ta fram planer för att över tid nå budget i balans. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna ekonomisk rapportering maj 2018 
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2018-§ 289   Dnr: KS.2018.0163 

 

Slutredovisning investering samhällsskydd 2017/Reservkraft 

Sammanfattning 
Inom ramen för samhällsskydd 2017 tilldelades sektor samhällsbyggnad 
investeringsmedel för att köpa reservkraftaggregat för att säkra upp elleveransen för 
äldreomsorg till Berggården samt Hällestadgården. 
  
Den kalkylerade kostnaden var 1 300 000 kronor. Vallonbygden fick i uppdrag att 
upphandla en container med ett generatoraggregat i samråd med räddningstjänst.  
Den pelletspanna som finns i Rejmyre är även förberedd med reservkraft för att 
säkra upp värmen för äldreomsorgen. 
För Hällestadgården har man valt att avvakta med anslutningen i avvaktan på 
utredning om ombyggnation. 
Reservkraften kan även användas i övriga fastigheter i samhället om så krävs. 
 
Av Vallonbygdens slutredovisning framgår att den slutliga investeringskostnaden 
uppgår till 1 286 857 kronor. Investeringen medför ökade kapitalkostnaden för 
räddningstjänst med 82 000 kronor i avskrivning och 45 000 kronor i internränta. 
Investeringen innebär även en ny driftskostnad som uppskattas till 10 000 
kronor/år. 
 

Yrkande 
Ulrika Jeansson (S), Herman Vinterhjärta (MP) och Stefan Carlsson (V) yrkar avslag 
till att-sats 3 i förvaltningens förslag. 
 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna bifogad slutredovisning. 

 

2. Att sektor samhällsbyggnad år 2018 erhåller ramjustering med 62 000 

kronor för avskrivning och 34 000 kronor för internränta från 

kommungemensamma medel.  Från och med år 2019 ramjusteras 82 000 

kronor för avskrivning och 45 000 kronor avseende internränta. 
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2018-§ 290   Dnr: KS.2018.0120 

 

Idéburet offentligt partnerskap - Locker Room Talk 

Om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
IOP är en samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och civilsamhällets 
organisationer i frågor som rör komplexa samhällsutmaningar. IOP kan användas 
för att främja lokala tjänster som företrädesvis inte befinner sig på en marknad. 
 
I det Idéburna offentliga partnerskapet ingår omfattande uppföljning och 
utvärdering och det ställs krav på båda parter att delta i avstämningsmöten samt att 
den idéburna parten skriftligen redovisar hur uppdraget fullgjorts. Fullständiga 
villkor och åtaganden klargörs i avtalet mellan den offentliga verksamheten och den 
idéburna parten. 
 
Om Locker Room Talk 
Locker Room Talk (LRT) är en idéburen organisation som arbetar för ett jämställt 
och tryggt samhälle för alla individer. LRT arbetar med förändringsarbete inom 
mångfald, jämställdhet och attityder genom nyskapande metoder. 
 
I Locker Room Talks förslag och förfrågan till Finspångs kommun (se bilaga) ligger 
ett utbildningspaket som riktar sig till både elever och lärare i Finspång. De skolor 
som avses i underlaget är Storängsskolan, Grosvadsskolan och Nyhemsskolan och 
handlar om 30 klasser totalt. I förslaget ligger även utbildning för lärare och 
personal, ca 180 personer.   
 
Utbildningen är en samtalsserie där LRT träffar killar 10-14 år en gång i veckan 
under åtta veckor för att skapa en långsiktig förändring. Målet med utbildningen är 
att skapa trygghet, schyssta attityder och en jämställd generation. 
 
Syftet med utbildningspaketet är i första hand att arbeta med attityder och 
värderingar, framförallt killars attityder mot tjejer men även killars attityd gentemot 
varandra. Ett annat syfte är en ökad psykisk hälsa. Även här handlar det om både 
killars och tjejers psykiska hälsa, då ett schysstare klimat i skolan, ökad respekt samt 
bättre attityd mellan varandra gör skolan till en trevligare plats att vara på och där 
alla kan känna sig inkluderade och som en del av skolans gemenskap. 
 
Inom utbildningspaketet för lärare och personal ligger handledning för att få en 
större insyn i hur de kan jobba med jämställdhet och schyssta attityder med LRT-
metoden som utgångspunkt, även efter utbildningsinsatsens slut. Här läggs en stor 
vikt vid egna reflektioner och riktiga händelser, allt för att det ska göras så relevant 
som möjligt och kontextualiseras i personalens egen verklighet.   
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Sektor utbildning ser stora förtjänster med denna insats då det har bäring på 
utbildningssektorns mål och skulle ge effekter som syftar till att öka 
måluppfyllelsen, öka elevernas psykiska hälsa och bidra till en mer inkluderande 
miljö på skolan.  
 
Ytterligare förtjänster med insatsen är ökad jämställdhet, schysstare attityder och 
beteenden mellan elever samt ökad kunskap kring vad ordets makt har för påverkan 
på andra. Målet är förbättrad psykosocial miljö både i klassrummen och i skolans 
övriga umgängesytor. När eleverna mår bättre leder detta förhoppningsvis till bättre 
skolresultat. Dessa förtjänster är även något som eleverna bär med sig ut från skolan 
och kan reflektera över i vardagslivet.   
 
I samråd med utbildningssektorns strateger har frågan utretts och eventuella 
schemalösningar har redan diskuterats. 
 
Utbildningsinsatsen skulle kunna påbörjas med vissa skolor och klasser under 
hösten 2018 för att sedan fortsätta under 2019. 
 

Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på återremiss med motiveringen att det är brister i 
ärendeberedningen. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen av perioden 
för partnerskapet till 2018-10-01 – 2019-10-01. 
 
Carl-Gustaf Mörner (M), Kristin Yderfors (C), Stefan Carlsson (V), Riitta Leiviskä-
Widlund (S), Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) och Herman Vinterhjärta (MP) 
yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) förslag. 
 
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar med bifall av Ulrika Jeansson (S) avslag på Torgny 
Maurers (SD) återremissyrkande. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut, ett 
förslag på återremiss och ett förslag att ändra perioden för partnerskapet till 2018-
10-01 – 2019-10-01. Hon kommer först att ställa proposition på förslaget att 
ärendet ska återremitteras och om detta avslås ställer hon proposition på föreslagen 
ändring.  

Omröstning  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer först proposition på förslaget att ärendet ska 
återremitteras och finner att förslaget avslås. Ordföranden ställer proposition på 
ändringsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller att perioden för 
partnerskapet ändras till 2018-10-01 – 2019-10-01. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett Idéburet offentligt 
partnerskap med Locker Room Talk. Partnerskapet avser perioden 2018-10-
01 – 2019-10-01. 
 

2. Att finansiering sker från utvecklingspotten med max 140 000 kronor. 
 

 

Reservation  
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt 
återremissyrkande. 
 

Protokollsanteckning 
Marie Johansson (KD), Conny Lindgren (V), Ingela Billström (MP), Ann-Britt 
Wrenner Karlsson (S) och Christer Lundström (L) antecknar till protokoll att de 
ställer sig positiva till beslutet. 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 14 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 291   Dnr: KS.2018.0190 

 

Finspångs kommuns medlemskap i Tillväxt Finspång med 
tillhörande finansiering  

Sammanfattning 
Finspångs kommuns näringslivsråd består av representanter från näringslivet, 
ledande politiker och tjänstepersoner, och är rådgivande till kommunstyrelsen i att 
driva idéer och frågor som rör företagande i Finspång i syfte att skapa 
attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar i Finspång. 
 
Bakgrund 
Finspångs kommunfullmäktige tog den 2017-05-31 ( 2017-§ 85 Dnr: KS.2017.0199) 
beslutet att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun 
samt att inkorporera näringslivsrådets tillväxtmål i de styrande strategiska 
dokumenten för Finspångs kommun. 
 
Näringslivsrådet har valt att kalla detta arbete för Vision 30/35 där tillväxtmålet är 
att Finspångs ska arbeta mot att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har 
man formulerat fokusområden som man ser som centrala:  

• Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod  

• Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen  

• Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad  

• Finspångs skolor är bäst i regionen  

• Finspång har universitetsutbildning  

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid  

• Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller  

 
Detta kompletterades i kommunstyrelsen med punkterna: 

• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 

• Finspång ska ha en hållbar social utveckling 
 

Nästa steg för näringslivsrådet var att titta på hur man skapar en bred uppslutning 
kring visionen hos näringslivet och civilsamhället. Man har tagit till sig goda 
exempel från bland annat Motala kommun (Tillväxt Motala) och även samverkat 
med Företagarna.  
 
Näringslivsrådet ser ett behov av att hitta en samarbetsform som blir en 
organisation i någon form för fortsatt samarbete mellan kommun, näringsliv och 
civilsamhälle för att förverkliga visionen. Organisationen ska vara den enande 
kraften, den neutrala plattformen och det gemensamma varumärket som möjliggör 
hur vi tillsammans kan arbeta mot vision 30/35. 
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I Dnr KS.2018.0190 beslutar kommunstyrelsen att ge näringslivsrådet uppdraget att 
som styrgrupp genomföra en förstudie kring en tänkt organisationsform. Förstudien 
ska enligt beslutet leverera: 

• en möjlig organisationsmodell och ett förslag på namn på organisationen 

• en sammanställning av företagsstruktur i Finspång som identifierar 
potentiella medlemmar 

• vilka olika nätverk som finns och möjligen saknas som kan ingå i en 
organisering 

• ett syfte med föreningen och ett koncept som testats på några utvalda 
företag 

• en medlemsmodell med åtagande, nytta och kostnader för medlemmar 

• kostnader och modell för gemensam fysisk mötesplats 

• ett konkret förslag för att implementera och skapa medlemsantal och 
engagemang 

Förstudien presenterades sedan i kommunstyrelsen 2018-06-04 av näringslivsrådet 
och Finspångs kommun behöver nu ta ställning till om man ska bli medlem i den 
ekonomiska föreningen som presenterats i förstudien samt hur detta kan 
finansieras. 
 

Analys 
Utifrån det som kommit fram i förstudien så är förvaltningens förslag att Finspångs 
kommun blir medlem i det som i förstudien kallas Tillväxt Finspång ekonomisk 
förening. Med tanke på Kommunfullmäktiges beslut i att ställa sig bakom visionen 
och den välgrundade argumentationen om att Finspångs som ort behöver en 
organisation som för samman kommun, näringsliv och civilsamhälle så ser 
förvaltningen att detta är en organisation där Finspångs kommun ska vara en av 
medlemmarna och ha en viktig roll. 

Vidare så visar förstudien två alternativa finansieringsmodeller där förvaltningen ser 
alternativ 2 som den som i dagsläget är ekonomiskt rimlig för Finspångs kommun.  

Finansieringen från Finspångs kommun skulle då enligt förstudien se ut på detta 
sätt:  

År 1  1,511 MSEK 

År 2  1,725 MSEK  

År 3  2,500 MSEK  

År 3 är året då, enligt modellen i förstudien, näringslivets finansiering uppgår till lika 
mycket som Finspångs kommun (se bilagan s.11) Näringslivets finansiering 
fortsätter sedan enligt modellen att öka och år 4 är kommunens finansiering 
1 875 000 SEK. Längre fram än så går inte den ekonomiska modellen att utläsa i 
förstudien. 
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För att klara en sådan finansiering, på kort och lång sikt, så föreslår förvaltningen en 
kombination av medel som idag finns i förvaltningen och att förvaltningen ges extra 
ekonomiska medel.   

Om vi utgår från syftet med Tillväxt Finspång (se nedan) som den beskrivs i 
förstudien så kan man se att det innehåller en del frågor och verksamhet som idag 
utförs av Finspångs kommun eller av Finspångs kommun delvis finansierade 
verksamheter.  

Förvaltningens förslag är att en del av dessa finansieras och utförs inom ramen för 
Tillväxt Finspång genom att befintliga medel och uppgifter överförs till den 
ekonomiska föreningen.  

Citat från förstudien: 

 ” Syftet med föreningen är att arbeta för en utveckling och tillväxt i Finspång i linje 
med tillväxtmålen 2035 där fokus är följande: 

• Driva platsvarumärkes marknadsföring 

• Locka företag till Finspång 

• Stärka och stimulera företag 

• Verka för nyföretagande 

• Stimulera inflyttning 

• Locka besökare 

• Vara en mötesplats för näringsliv, skola och akademin  

• Arbeta för hållbar social och ekologisk utveckling” 

 

Av det som förstudien tar upp som fokusområden så är det två delar som man 
omedelbart kan se att Finspångs kommun idag utför och finansierar alternativt 
delvis finansierar: 

1. Finspångs kommun har en funktion och en ekonomi för att utveckla 
besöken till Finspångs genom en turismsamordnare med tillhörande budget. 
Den totala budgeten för den verksamheten är 1 393 000 SEK. Denna 
finansiering kan direkt kopplas till att Tillväxt Finspång enligt förstudien ska 
ha som fokusområde att locka besökare.  

2. Finspångs kommun är idag den enskilt största sponsoren för Finspångs 
nyföretagarcentrum med ett årligt bidrag om 120 000 SEK. Denna 
finansiering kan direkt kopplas till att Tillväxt Finspång enligt förstudien ska 
verka för nyföretagande. 
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Sammanlagt är detta 1 513 000 SEK/år. I finansiering ingår då också en tjänst från i 
form av en turismsamordnare som enligt förvaltningens förslag kan överföras till 
Tillväxt Finspång.  

På detta sätt klarar Finspångs kommun finansiering år 1 men måste till år 2, 3 och 4 
ges extra medel för att kunna klara sin del av finansieringen enligt modellen i 
förstudien. 

Frågeställningar 

Det finns dock en hel del övriga frågor som behöver lösas och diskuteras innan 
Finspångs kommun kan bli en del av Tillväxt Finspång.  

För att vara tydlig så finns inte Tillväxt Finspång idag utan förvaltningens förslag på 
medlemskap och finansiering baseras helt på förstudien. Detta förslag blir därför 
först aktuellt när den ekonomiska föreningen bildats.  

Om kommunstyrelsen följer förvaltningens förslag till beslut så bör därför frågan gå 
tillbaka till näringslivsrådet om hur denna process ska fortsätta. Det är först när 
Tillväxt Finspång bildats som det finns en part som Finspångs kommun behöver 
diskutera och avtala ett antal viktiga frågor med som till exempel:  

• Hur ska Finspångs kommuns representation se ut i styrningen av Tillväxt 
Finspång?  

• Hur ska rekrytering av personal till Tillväxt Finspång gå till (en ytterst 
avgörande fråga för att Tillväxt Finspång ska bli framgångsrikt)?  

• Hur ska den fysiska mötesplats som förstudien föreslår bemannas, förvaltas 
och lokaliseras?  

• Hur avtalar man om de tjänster och den verksamhet som idag utförs inom 
ekonomin för turism i Finspångs kommun och av turismsamordnaren när 
detta, i förvaltningens förslag, överförs till Tillväxt Finspång?   

• Hur ska personer som, i förvaltningens förslag, överförs till Tillväxt 
Finspång vara anställda? 

• Hur förhåller sig förstudiens förslag till LOU (Lagen om offentlig 
upphandling)?   

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att uppdra till näringslivsrådet att återkomma till kommunstyrelsen med ett 
förslag på hur den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång ska bildas med 
inriktningen att en förening ska vara bildad vid årsskiftet 2018/2019. 

2.  Att Finspångs kommun blir medlem i Tillväxt Finspångs ekonomisk 
förening när föreningen bildats och Finspångs kommun har träffat ett avtal 
med föreningen. 
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3. Att Finspångs kommun, om ett avtal kan träffas med föreningen, finansierar 
sin del i Tillväxt Finspång år 1 genom ett årligt bidrag som består av 
befintligt ekonomi för en turismsamordnare samt den budget som idag 
finns för att utveckla besök till Finspång samt den ekonomi som finns för 
att stimulera nyföretagande på ett totalt belopp av 1 513 000 SEK.  
 

4. Att Finspångs kommun, om ett avtal kan träffas med föreningen, finansierar 
Tillväxt Finspång efter år 1 enligt finansieringsförslag ovan med ett tillskott 
av utvecklingsmedel ur kommande budgetar för att klara sin finansiering så 
som beskrivits i tjänsteskrivelsen. År 2 innebär det 212 000 SEK, år 3 
innebär det 987 000 SEK och år 4 innebär det 362 000 SEK. 
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2018-§ 292   Dnr: KS.2018.0549 

 

Digitaliseringsstrategi 2018-2020 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen innebär en stor omställning som påverkar alla. 
Förväntningarna på den kommunala servicen ökar. Privatpersoner och företagare 
förväntar sig att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till 
information och ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. 
Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och 
effektivisering av den offentliga sektorn och den utgör också en möjlighet för 
kommunen att kunna möta framtidens demografiska utmaningar. 

Genom digitala lösningar kan vi göra livet lättare för alla som bor och verkar i 
Finspång. Detta samtidigt som vi använder kommunens resurser på ett effektivare 
sätt. 

Syfte och mål med digitaliseringsstrategin 
Strategin ska förbättra Finspångs kommuns förutsättningar för digital utveckling 
genom att peka ut färdriktningen med gemensamma mål och insatsområden.  

Finspångs kommuns övergripande mål och vision är vägledande för inriktningen 
och prioriteringen för digitaliseringen. Målsättningen är att skapa en förbättrad 
service i form av en enklare, mer tillgänglig och öppnare förvaltning för 
kommunens invånare, företagare och besökare, samtidigt som vi skapar högre 
kvalitet och effektivitet i verksamheterna. 
 
Aktuella områden 
Strategin hanterar följande områden; Enklare vardag för privatpersoner och företag, 
Med medborgaren i centrum, Enklare och öppnare förvaltning stödjer innovation 
och delaktighet, Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, Tillgänglighet och 
Ett uppkopplat liv skapar nya möjligheter för välfärden.  
 

Yrkande 
Ulrika Jeansson (S), yrkar att strategin inte ska årsättas och att strategin ska revideras 
varje mandatperiod. 
 

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 fastställa digitaliseringsstrategin.  

2. Att digitaliseringsstrategin ska revideras varje mandatperiod. 
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2018-§ 293 
 

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena  
 
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: 
 

a) Verksamheten inom skolhälsovården – aktuell status för processen, Cecilia 
Grenestam informerar och svarar på frågor. 

 
b) Återkoppling Lex Sarah - svar från IVO Inspektionen för vård och omsorg, 

Kristina Muda och Annica Ottosson informerar och svarar på frågor. 
 

c) Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker - kostnader för 
kommunen kommun, Maria Frisäter informerar och svarar på frågor. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
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2018-§ 294   Dnr: KS.2018.0869 

 

Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB 

Sammanfattning 
Finspångs Stadsnät Finet AB har inkommit med en ansökan om utökad låneram 
med 20.000.000 kronor för fortsatta fiberinvesteringar. Bolaget önskar nyttja 
10.000.000 kronor under 2018. För närvarande uppgår Finets låneram till 
58.056.000 kronor. 
 
Aktuella områden för utbyggnad av stamfiber och anslutning av fastigheter är 
Hävla-Regna-Igelfors, Risinge-Doversund- länsväg 215, Vistinge-Lämmenäs-Melby-
Kolstad och Ysunda-Melby. 
 
Beroende på kommunens likviditet vid önskad utbetalningstidpunkt kan 
finansiering komma att ske genom minskning av kommunens låneskuld i 
internbanken. I annat fall sker nyupplåning. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. Att utöka Finspångs Stadsnät Finet AB:s låneram med 20.000.000 kronor till 
78.056.000 kronor 

2. Att finansieringen kan ske genom nyupplåning till internbanken. 

Kommunstyrelsen beslutar  
 

3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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2018-§ 295   Dnr: KS.2018.0813 

 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO för ej 
verkställt beslut beslutsdatum 2016-11-22 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av 
särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453) 
som gäller ej verkställt beslut om familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen. Nämndens yttrande och handlingar ska vara IVO tillhanda senast 
3 oktober 2018.  

Den enskilde som ärendet berör beviljades familjehemsplacering 22 november 
2016. Den enskilde tackade nej till två erbjudanden om placering i familjehem i 
Finspångs ytterområden då han ville bo centralt i Finspång. 13 juni 2017 upphäver 
socialnämnden det gynnande beslutet då den enskilde framfört att han inte längre 
önskar insatsen familjehemsplacering utan vill bo kvar på nuvarande 
ungdomsboende.  

IVO begär yttrande och handlingar enligt följande: 

• En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet 

• En beskrivning av eventuella insatser som en enskilde har erbjudits och 
erhållit under väntetiden samt när detta har skett 

• Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och 
avslutades om det inte framgår av begärda handlingar 

• Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar i aktuellt ärende. 
Journalanteckningarna ska vara för tiden från datum för beslutet till och 
med sista anteckningen. 

• Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade 
insatsen i aktuellt ärende. 

• Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella 
insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas. 
Ange kostnad per insats.  

• Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så at beviljade 
insatser i form av familjehem enligt SoL kan verkställas inom skälig tid.  
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Familjehemssekreterare har från november 2016 fram till maj 2017 sökt efter 
familjehem till den enskilde. Den enskilde samtycker enbart till att placeras i 
familjehem i Finspångs tätort, vilket utgör en försvårande omständighet då 
Finspång är en liten kommun med ett fåtal familjehem i tätorten. Kommunen 
samarbetar ofta med familjehem i ytterområden eller i närliggande kommuner. 14 
februari 2017 framgår i journal att familjehemssekreterare och socialsekreterare 
kontinuerligt sökt efter lämpligt familjehem men ännu inte hittat någon familj som 
kan ta sig an uppdraget. 18 april 2017 framkommer i journal att en familj i 
ytterområde till Finspång tillfrågats om uppdraget men de hade inte möjlighet att ta 
emot någon familjehemsplacering. 5 maj 2017 informeras den enskilde om ett 
tilltänkt familjehem i ytterområde till Finspång som kan matcha hans behov. Ett 
studiebesök görs 16 maj 2017. Familjehemmet och socialtjänsten är positivt inställda 
till placeringen men den enskilde tackar nej med motiveringen att det geografiska 
läget är för långt från skola och vänner. Samtidigt uppger den enskilde att han nu 
trivs i sitt nuvarande boende och inte vill flytta därifrån. Där med upphävs den 
beviljade insatsen 13 juni 2017.  

Utöver vad som framgår i journal framför familjehemssekreterare i kommunen att 
den enskilde var välkommen tillbaka till det familjehem i ett av Finspångs 
ytterområden han bodde i 8 december 2015 till 8 juni 2016, men han tackade nej 
med hänvisning till att det var för långt från tätorten Finspång. Två familjehem i 
tätorten Finspång tillfrågades också under början av 2017 vilket inte journalförts i 
den enskildes akt, men de tackade båda nej till uppdraget.  

Den enskilde har erbjudits är placering på andra ungdomsboenden i kommunen i 
samband med ansökan om familjehemsplacering. Han valde att tacka nej till detta. 
Den enskilde har också erbjudits placering i två olika familjehem i Finspångs 
ytterområden som bedömts matcha hans behov. Han erbjöds kort efter ansökan om 
placering att få flytta till sitt tidigare familjehem men tackade nej. I maj 2017 erbjöds 
han placering i en annan familj men tackade nej även där. Skälen var att dem 
enskilde inte har samtyckt till placering i något av dem med hänvisning till att han 
vill bo i Finspångs tätort.  

En diskussion om behov av kontaktperson/kontaktfamilj fördes med den enskilde i 
mars 2017 utifrån svårigheterna att finna ett lämpligt familjehem. Enligt 
handläggande socialsekreterare så valde den enskilde att inte ansöka om detta men 
det är inte nedtecknat i journal.  

Den enskilde ansöker i möte med sin socialsekreterare 14 oktober 2016 om att få 
omplaceras till familjehem. Ett nytt beslutsunderlag skrivs därefter på befintlig 
information i ärendet och beslut tas av sociala myndighetsnämnden att bevilja den 
enskilde placering i familjehem enl 4 kap 1 § SoL 22 november 2016. Något 
formellt beslut om att inleda utredning fattas ej då den nya utredningen sker under 
pågående insats.  

Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar finns i bilaga till detta 
dokument.  
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Den beräknade kostnaden per månad för den beviljade insatsen 
familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL uppgår till 16 975 kr (arvode 10 671 kr + 
omkostnadsersättning 6304 kr). Hela summan återsöks från Migrationsverket.  

Den beräknade kostnaden per månad för insatsen placering i ungdomsboende enl 4 
kap § 1 SoL som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas uppgår 
till 57 000 kr (1900 kr/dygn). Hela summan återsöks från Migrationsverket. 

Socialnämnden i Finspångs kommun planerar sin verksamhet utifrån gällande 
lagstiftning för att beviljade insatser i form av familjehem enligt SoL ska verkställas 
inom skälig tid. I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete för att rekrytera 
familjehem med kompetens att möta olika behov av vård och omsorg som olika 
individer med behov av familjehemsplacering har. Hänsyn tas till närhetsprincipen 
vid placeringar för att individer i den mån det går, och när det bedöms lämpligt, ska 
placeras så nära hemkommunen som möjligt. I hjälptexterna till 6 kap 1 § SoL 
framförs att en lämplig begränsning för att placeringen ska vara enligt 
närhetsprincipen är att placeringen görs inom den egna kommunen, men eftersom 
kommunernas storlek starkt skiftar kan närhet i geografisk mening få mycket olika 
innebörd. Finspångs kommun är en mindre kommun med en liten tätort vilket gör 
att kommunen behöver samarbeta med familjehem i ytterområden och i närliggande 
kommuner. Den enskilde har erbjudits familjehemsplacering i två olika familjehem 
inom kommunen som matchat individens behov av vård och omsorg, men valt att 
tacka nej utifrån ett geografiskt perspektiv.  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydöst, avge 
kommunens yttrande i ärendet (Dnr. 8.8.1-19560/2017-2). 
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2018-§ 296   Dnr: KS.2018.0675 

 

Borttagande av delade turer vardagar inom hemtjänst 

Sammanfattning 
Utifrån ett prioriterat uppdrag presenterade förvaltningen 2016 
kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i 
veckorna inom omsorgsverksamheterna. 

Arbetsgivardelegation beslutade föreslå kommunstyrelsen att ta informationen till 
protokollet samt att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till förvaltningen 
med nytt uppdrag om önskemål om detta finns. Om nytt uppdrag ges avseende 
hemtjänsten bör konsekvensen avseende LOV beaktas. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 (Dnr:KS.2016.0346): 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om ändrad LOV-
taxa för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten med syfte att få bort de ofrivilliga 
delade turerna i veckorna inom hemtjänst. I förslaget ska också åtgärder 
som kan vidtas organisatoriskt och som möjliggör att man kan ta bort 
ofrivilliga delade turer i veckorna presenteras och tas med i beräkningen. 

• Att förslaget får kosta 1 miljon kronor per år. 

Under 2017 och våren 2018 har sektor vård och omsorg också haft det prioriterade 
uppdraget att utvärdera Lagen om Valfrihet (LOV). 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28 att avveckla LOV (dnr:KF.2017.0554-4). 
Beslutet innebär att kompensation till enheter som har delade turer kan ges utan 
förbehåll. 
 
Sektor vård och omsorg har gjort en ny kartläggning på samtliga enheter inom 
hemtjänst av aktuella delade turer ofrivilligt vardagar. Vid planering av 
verksamheten måste flera aspekter tas hänsyn till som ekonomi, personalens 
arbetsmiljö och brukarens nöjdhet. Hemtjänst är den verksamhet som har störst 
volymförändringar. Det innebär att det är både kan vara en ökning hos vissa enheter 
och en minskning av timmar hos andra enheter som sker under en schemaperiod. 
Sektor vård och omsorg har följt volymerna under flera år och kan konstatera, för 
att vara så resurseffektiv som möjligt, behövs korta schemaperioder inom 
hemtjänsten. Detta kan innebära att de ofrivilliga delade turerna är olika i antal över 
ett år. 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 26 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Vid planering av insatser på ett resurseffektivt sätt innebär det att hemtjänsten 
arbetar aktivt med: 

1. Brukarens önskemål 
2. Personalens schema d.v.s. antal pass, delade turer och passets längd 
3. Planering i Lapscare  
4. Behov av personalresurser d.v.s. fysiska ”huvud”  
5. Vilken sysselsättningsgrad personalen har  
6. Volymjusteringar beroende på förändrat brukarbehov 
7. Tillgång på personal tillsvidare såväl som vikarier 

 
Ny mätning av delade turer vardagar har gjorts under två schemaperioder 2018. 
Dessa åtta veckor under våren 2018 visar att hemtjänsten har minskat sina ofrivilligt 
delade turer vardagar. Ett aktivt arbete med schema kan vara en orsak men även att 
biståndsbedömda timmar minskat jämfört med 2016. 
Hårstorps hemtjänst är den enhet som just nu har ofrivilligt delade turer och de har 
gjort ett ”skuggschema” för att se vad som krävs för att få bort de delade turerna 
utifrån dagens personalbemanning och kundvolymer. Det behövs ytterligare en 
personal till enheten med en anställning på 80% till en kostnad av 400tkr. Om heltid 
ska erbjudas så innebär det en kostnad för en schemarad på 500tkr för Hårstorps 
hemtjänst. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-10-01. 
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2018-§ 297   Dnr: KS.2018.0858 

 

Anslag till projektet Främja service på landsbygden - 
platsutveckling Rejmyre 

Sammanfattning 
Finspångs kommun har sökt projektbidrag från Jordbruksverket till projektet 
”Platsutveckling Rejmyre”. Stödet söks ifrån Jordbruksverkets utlysning Främja 
service på landsbygden och ansökan handläggs av Tillväxtverket. 
 
Projektets syfte är ökad servicegrad och utbud, ökad samverkan mellan det 
offentliga och det privata samtidigt som orten ska vara attraktiv för boende och öka 
sina besökare. Samarbetspartners i projektet är Coop Rejmyre, Byarådet, 
Musikföreningen, Hembygdsföreningen samt Reijmyre Glasbruk 1810 AB. 
 
Målgruppen är de boende i Rejmyre och i Finspångs kommun samt lokala 
näringsidkare och besökare.  
 
Projektets kortsiktiga mål är en ökad servicegrad, som mäts genom upplevd 
servicegrad hos de boende och besökare samt ökat besöksantal till Rejmyre och 
minst en ny företagsetablering. 
 
De långsiktiga målen är befolkningstillväxt, ökad besöksnäring, ökad attraktivitet 
samt tillskapande av nya former och en ny modell för att samverka mellan det 
offentliga, näringsliv och civilsamhälle.  
 
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur kommer att ha en projektledare vars 
anställning finansieras till 70 % inom ramen för projektstödet från Jordbruksverket. 
Således behöver Finspångs kommun gå in i projektet med en medfinansieringsgrad 
på 30 % av det totala sökta beloppet.  
 
Finspångs kommun har sökt 2 000 000 kronor från Jordbruksverket och 
medfinansieringen hamnar då på totalt 600 000 kronor. Projektets startdatum är 
2018-11-01 och slutdatum är 2020-12-31. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-10-01. 
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2018-§ 298 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

2018-08-23 Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid 
Älvkullegymnasiet i Karlstad läsåret 2018/2019  
Dnr KS.2018.0862 

  

 
2018-08-23 Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta 

Utbildningscentrum läsåret 2018/2019  
Dnr KS.2018.0867 

  

 
2018-08-23 Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid 

Lindengymnasiet i Katrineholm läsåret 2018/2019  
Dnr KS.2018.0879 

  

 
2018-08-28 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Mora 

gymnasium läsåret 2018/2019 Dnr KS.2018.0908 
  

 
2018-03-26 Delegationsbeslut statsbidrag avseende gymnasial lärling 

Dnr KS.2018.0380 
  

 
2018-06-26 Beslut om antagning av behörig elev till 

introduktionsprogram av synnerliga skäl Dnr KS.2018.0732 
  

 
2018-06-29 Fastställande av verksamhetsplan 2018 sektor utbildning 

Dnr KS.2018.0734 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till Curt Nicolin Gymnasiet AB kalenderåret 

2018 Dnr KS.2018.0740 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till Föreningen Q kalenderåret 2018 Dnr 

KS.2018.0741 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till Fria Läroverken i Sverige AB 

kalenderåret 2018 Dnr KS.2018.0742 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till Hagströmska gymnasiet kalenderåret 

2018 Dnr KS.2018.0743 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till Plusgymnasiet AB kalenderåret 2018 

Dnr KS.2018.0745 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB kalenderåret 2018 

Dnr KS.2018.0746 
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2018-06-29 Bidragsbelopp till Lärande i Sverige kalenderåret 2018 Dnr 

KS.2018.0748 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till Rytmus AB kalenderåret 2018 Dnr 

KS.2018.0749 
  

 
2018-06-29 Bidragsbelopp till ThorenGruppen AB kalenderåret 2018 

Dnr KS.2018.0750 
  

 
2018-06-26 Regional bygdepeng 2018 samt redovisning av 2017 Dnr 

KS.2018.0018 
  

 
2018-06-26 Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 Dnr 

KS.2018.0706 
  

 
2017-09-27 Arrangörsbidrag fritid 2017 - Forest Runners Dnr 

KS.2017.0090 
  

 
2018-07-24 Omsättning av lån 2018-08-13 och 2018 08-17 Dnr 

KS.2018.0503 
  

 
2018-02-13 Beslut om förändring av placeringar i pensionsportföljen 

Dnr KS.2018.0504 
  

 
2018-03-13 Beslut om förändring av placeringar i pensionsportföljen 

Dnr KS.2018.0504 
  

 
2018-03-29 Omsättning av lån 2018-03-29 Dnr KS.2018.0503   
 
2018-06-20 Tf. kommundirektör under sommarsemester 2018 Dnr 

KS.2018.0019 
  

 
2018-06-25 Sommarlovsbiljett för färdjänstresenärer - fri färdtjänst för 

unga under sommarlovet Dnr KS.2018.0717 
  

 
2018-06-15 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg - brister i 

stöd LSS Dnr KS.2018.0510 
  

 
2018-05-23 Utbyte och komplettering av köksutrustning kostenhet 

Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-05-23 Investeringsmedgivande - Personec P nya moduler Dnr 

KS.2018.0017 
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2018-05-23 Utbyte och komplettering av köksutrustning, måltidsenhet 
 Dnr KS.2018.0017 

  

 
2018-05-23 Investeringsmedgivande - Högtalarsystem sessionssalen 

Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-05-24 Investeringsmedgivande - Ny webbplats Dnr 

KS.2018.0017 
  

 
2018-06-28 Ramjustering mellan sektor Samhällsbyggnad och övriga 

sektorer gällande löneökningar 2017 Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-06-28 Ramjustering mellan sektor Ledningsstab och övriga 

sektorer gällande löneökningar 2017 på 
Bemanningcentralen Dnr KS.2018.0017 

  

 
2018-06-14 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

yttrande Polustus och dans i Grytgöl midsommarhelgen 
Dnr KS.2017.1255 

  

 
2018-06-14 Markupplåtelser 2018 

Finspång Kommuns yttrande gällande ansökan 
TV-inspelning SVT Öst 2018-09-14  Dnr KS.2017.1007 

  

 
2018-06-20 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter  

yttrande Joan´s A316.768/2018 – uteservering 
sommarperioden 2018 Dnr KS.2017.1255 

  

 
2018-06-20 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

yttrande A317.951/2018 – eldföreställning i Bruksparken i 
samband med Cirkusslottet Dnr KS.2017.1255 

  

 
2018-06-20 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2018 

Finspång Kommuns yttrande A319.256/2018 – 
Cirkusslottet 2018 Dnr KS.2017.1255 

  

 
2018-08-21 Beslut skolskjuts särskilda skäl Dnr KS.2018.0868   
 
2018-02-15 Beslut om att ansöka Skolverkets statsbidrag 

kvalitetssäkrande åtgärder 2018 Dnr KS.2018.0192 
  

 
2018-03-26 Delegationsbeslut statsbidrag för mindre barngrupper Dnr 

KS.2018.0213 
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2018-06-07 Statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass 
Dnr KS.2018.0638 

  

 
2018-08-07 Delegationsbeslut - Arrangemangsstöd RFSL Norrköping- 

Finspång Pride Dnr KS.2017.1216 
  

 
2018-08-07 Delegationsbeslut - Arrangemangsstöd Pride Finspång  

Dnr KS.2017.1216 
  

 
2018-07-13 Markupplåtelse klädinsamling Textilrecycling i Sverige AB 

Dnr KS.2017.1007 
  

 
2018-07-13 Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

uteservering på Hugo , A354.816/2018 Dnr KS.2017.1255 
  

 
2018-07-05 Utredning enligt Lex Sarah - missförhållanden i familjehem 

Dnr KS.2018.0550 
  

 
2018-08-06 Delegationsbeslut Ansökan om sponsorsbidrag - FMC  

Dnr KS.2018.0812 
  

 
2018-05-29 Delegationsbeslut Sponsring av PRO AM golftävling 

arrangerad av Finspångs Golfklubb 2018 Dnr 
KS.2018.0618 

  

 
2018-05-31 Delegationsbeslut sponsring till Torstorps IF säsongen 

2018 Dnr KS.2018.0633 
  

 
2018-08-14 Lönetillägg för utökat ansvarsområde tills ny enhetchef är 

på plats Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-08-23 Utökat ansvarsområde under rekrytering av rektor  

Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-06-08 Tf sektorchef social omsorg under semester  

Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-06-08 Tf. sektorchef vård och omsorg under semesterperiod  

Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-06-08 Tf. sektorchef samhällsbyggnad under semesterperiod  

Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-06-19 Förordnande vikarierande enhetschef Myndighetskontoret 

Vård och omsorg Dnr KS.2018.0019 
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2018-06-28 Tillförordnad enhetschef social omsorg under 

semesterperiod Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-06-28 Utökat ansvar under rekrytering av förskolechef  

Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-06-29 Förordnande vikarierande enhetschef för AME 

myndighetshetskontoret/försörjningsstödet  
Dnr KS.2018.0019 

  

 
2018-05-22 Delegationsbeslut avseende ansökan om statsbidrag för 

utveckling av systemverktyg Dnr KS.2017.1261 
  

 
2018-05-22 Delegationsbeslut gällande statsbidrag för lovskola  

Dnr KS.2018.0207 
  

 
2018-05-23 Delegationsbeslut angående medfinansiering statsbidrag 

avseende lågstadie- och fritidshemssatsningen   
Dnr KS.2018.0315 

  

 
2018-07-04 Uteservering Joan's kvartsfinal i fotbolls VM Sverige-

England Dnr KS.2017.1007 
  

 
2018-08-20 Platsutveckling Rejmyre Dnr KS.2018.0858   
 
2018-08-27 Delegationsbeslut avseende begäran om handlingar  

- e-postkonversation mellan kostchef och förskolechef  
Dnr KS.2018.0670 

  

 
2018-07-17 Avvisande av begäran om kopior av allmänna handlingar 

på grund av ovilja att betala för kopior Dnr KS.2018.0789 

  

 
2018-06-08 Fastställande av lednings- och åtgärdsplan för Finspångs 

kommun vid allvarlig samhällsstörning Dnr KS.2018.0674 
  

 
2018-06-21 Svar på begäran om handlingar - e-postkonversation 

mellan kostchef och förskolechef m.m. Dnr KS.2018.0670 
  

 
2018-06-04 Förordnande som tillförordnad enhetschef för 

Myndighetskontoret IFO under sommarledighet Dnr 
KS.2018.0019 

  

 
2018-06-15 Investeringsmedgivande - inventarier Rektorsområde X 

Dnr KS.2018.0017 
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2018-06-15 Investeringsmedgivande - inventarier rektorsområde N 

Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-06-19 Investeringsmedgivande - inventarier Rektorsområde R 

2018 Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-06-19 Investeringsmedgivande inventarier rektorsområde R 2018 

Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-06-27 Investeringsmedgivande - inventarier rektorsområde S  

Dnr KS.2018.0017 
  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 34 (34)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 299 
 

Delgivningar 

1. Protokoll arbetsgivardelegationen 2018-09-10 
 

2. Cirkulär 18:27 från SKL, Sveriges kommuner och landsting – 
Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 
 

3. Länsstyrelsen Östergötland – Beslut: Upphävande av eldningsförbud i 
Östergötland 2018-08-17 
 

4. Regeringskansliet, kulturdepartementet – Regeringens långsiktiga strategi för 
att minska och motverka segregation  
 

5. CKS, Centrum för kommunstrategiska studier – Inbjudan CKS kommundag 
2018 
 

6. CKS, Centrum för kommunstrategiska studier – Inbjudan seminarier hösten 
2018 
 

7. CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – Inbjudan 
regional CAN-dag i Östergötland med tema alkohol 
 

8. Räddsam Kronoberg m. fl. – Kunskap 2018: Framtidens räddnnigstjänst 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 
 


