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Plats och tid:

Konferensrum Glan, den 5 november 2018, kl. 13:00-17:00

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)
Christer Lundström (L) ersätter Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Torgny Maurer (SD)

Ersättare:

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
Ralph Kronholm (M)
Kristin Yderfors (C)
Marie Johansson (KD)

Övriga
deltagare:

Berit Martinsson (S),
kommunfullmäktiges ordförande
Anders Axelsson, kommundirektör
Carina Olofsson, kanslichef
Anette Asklöf, ekonomichef
Linda Johansson, handläggare

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsekontoret 2018-11-14 kl. 13:30

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

Helen Wallman, HR-chef
Nadja Jansson, praktikant
Petra Käll Antonsen, handläggare
Ann-Christin Ahl Vallgren, handläggare
Mårten Davidsson, handläggare
Maria Samson, kommunikationschef

Paragraf 364 - 384

Ordförande __________________________________________________________
Ulrika Jeansson (S)
Justerare

__________________________________________________________
Carl-Gustaf Mörner (M)

ANSLAG/BEVIS – kommunstyrelsen 2018-11-05 §§ 364-384
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset Finspång

2018-11-15

Datum när anslaget tas
ner
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Innehållsförteckning
Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 364

Rapportering enligt internkontrollplan - uppföljning av
klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria
kvartal 3 2018, sektor social omsorg

2018-§ 365

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider barn
och unga kvartal 3 2018 sektor social omsorg

2018-§ 366

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare och
antal hushåll kvartal 3 2018 sektor social omsorg

2018-§ 367

Likviditetsrapport september 2018

2018-§ 368

Riskkontroll pensionsplaceringar september 2018

2018-§ 369

Hjälpmedelsförsörjning, ställningstagande till förlängning av
avtal med Sodexo AB

2018-§ 370

Svar på medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet för
gångare på Bergslagsvägen

2018-§ 371

Svar på medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i
Finspångs centrum

2018-§ 372

Anvisning av medel för Bergslagstorget vintern 2018-2019

2018-§ 373

Revisionsreglemente för revisorerna i Finspångs kommun

2018-§ 374

Politisk organisation 2019

2018-§ 375

Revidering av förtroendemannareglemente

2018-§ 376

Informationsärenden

2018-§ 377

Äldreomsorgstaxa i Finspångs kommun 2019

2018-§ 378

Rapportering av prioriterade uppdrag Tertial 2 2018

2018-§ 379

Politisk strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i
syfte att stärka patientsäkerheten

2018-§ 380

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förlängning av avtal med BRF Majelden

2018-§ 381

Redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag som
inte är färdigbehandlade oktober 2018

2018-§ 382

Anmälan av delegationsbeslut

2018-§ 383

Delgivningar

2018-§ 384

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 364

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår:
Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: Revisionsreglemente för revisorerna i
Finspångs kommun, Politisk organisation 2019, Revidering av förtroendemannareglemente
Kommunstyrelsens beslut
1. Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: Revisionsreglemente för revisorerna
i Finspångs kommun, Politisk organisation 2019, Revidering av
förtroendemannareglemente.
2. Att fastställa ärendelistan.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 365

Dnr: KS.2018.1093

5 (38)

Rapportering enligt internkontrollplan - uppföljning av
klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria
kvartal 3 2018, sektor social omsorg
Sammanfattning
Typ av avslutade
klagomål

Myndighetsutövning
IFO

Bemötande
Tillgänglighet
Handläggning
Insatser
Inflytande
Verksamhet
Politiska beslut
Övrigt; bl a kompetens
Summa
Vem lämnade
klagomålet
Klient/ brukare
Närstående
Granne el dyl
Personal/
samarbetspartner
Annan enskild pers/
grupp/ anonym
Klagomål via
Inspektionen för Vård
och Omsorg
-Summa
Åtgärder
Lex Sarah utredning
Lex Sarah utredning till
IVO
Yttranden till IVO
Rättat till fel
Uppdaterad/ Översyn av
rutin/ Ny rutin
Samtal med personal
Förbättrad information
Förbättrad tillgänglighet

Justerandes signatur

LSS

Adm

Verkställighet
IFO

LSS

Summa

1

IFO

LSS

Adm

IFO

1
LSS

Summa

1

IFO
1

LSS

Adm

IFO

1
LSS

1

Utdragsbestyrkande

Summa

Kommunstyrelsen

Förbättrad handläggning
Information/
förtydligande
Kompetensutveckling
Ingen åtgärd från IVO
Summa
Återkoppling
Chef/ Sektorchef
Personal
Handläggare för
klagomålet
Personal/ handläggare av
klagomål + chef/
sektorchef
Framgår ej/ anonym/
sekretess
Yttrande till IVO delges
den enskilde
Summa
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LSS

Adm

IFO
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1
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Pågående handläggning inom sektorn kvartal 3 (2018)
Enhet

Antal
klagomål

LSS Utförare
IFO
Myndighetskontor

Antal
yttranden
hos IVO
Avvaktar
svar

Antal Lex
Sarah
utredningar

Antal Lex
Sarah
utredningar
hos IVO
Avvaktar svar

3
2

Under kvartalet har ett klagomål/synpunkt avslutats som berört LSS. Det
område som berörts är klagomål/synpunkt gällande insatser.
Klagomålet/synpunkten har lämnats av klient/brukare. Verksamheterna har
utifrån klagomålet åtgärdats genom översyn av rutiner och återkoppling har skett
från chef till brukare som lämnat in klagomålet.
Sektorn har även avslutat en Lex Sarah utredning inom myndighetsutövningen IFO.

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

Justerandes signatur
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2018-§ 366

Dnr: KS.2018.1091

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider barn
och unga kvartal 3 2018 sektor social omsorg
Sammanfattning
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader
(122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl
för att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt
förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes akt.
Nedan redovisas antal avslutade utredningar för barn och unga per kvartal, hur
många som håller sig inom lagkravet och hur många som överstiger utredningstiden
om 122 dagar. Vidare redovisas även hur många av dessa som har formellt
förlängningsbeslut samt hur utredningstiden varierar.
Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 40 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 10 st
Totalt: 50 st
Utredningar som pågått
31 st
62%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

19 st

Utredningar med formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

9 – 217 dagar

Justerandes signatur

38%

Utdragsbestyrkande
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Kvartal 2 avser period 1 april - 30 juni
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 54 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 7 st
Totalt: 61 st
Utredningar som pågått
26 st
43%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

35 st

Utredningar med formellt
förlängningsbeslut

5 st

Variation i utredningstid

3 – 285 dagar

57%

Kvartal 3 avser period 1 juli - 30 september
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 27 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 36 st
Utredningar som pågått
23 st
64%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

13 st

Utredningar med formellt
förlängningsbeslut

1 st

Variation i utredningstid

1 – 178 dagar

36%

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 367

Dnr: KS.2018.1094

10 (38)

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare och
antal hushåll kvartal 3 2018 sektor social omsorg
Sammanfattning
Nedan redovisas de siffror som månadsvis rapporteras till Socialstyrelsen. Antal
bidragstagare utgörs av vuxna och hemmavarande barn.
Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 3 är följande;
Juli: 283 st
Aug: 279 st
Sept: 291 st
Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 3 är följande;
Juli: 521 st
Aug: 508 st
Sept: 536 st
Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad och över tid.
Resultatet för 3:e kvartalet 2018 visar att ett högre belopp gått ut i form av
ekonomiskt bistånd i jämförelse med föregående år och period.

Utbetalt belopp per månad
3000

Axeltitel

2500
2000
1500
1000
500
0

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 2268 2263 2404 2407 2380 2410 2307 2358 2224 2163 2246 2280
2015 2295 2314 2266 2314 2322 2289 2197 2156 1957 1988 2094 2058
2016 2207 2127 2161 2210 2163 2261 1999 2060 2076 1801 1946 1964
2017 2041 2066 1932 2105 1966 1878 1767 1841 1856 1809 1799 1716
2018 1924 1935 1747 1997 1929 1890 1839 1874 1892
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att föra uppföljning enligt internkontrollplan till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 368

Dnr: KS.2018.0016

Likviditetsrapport september 2018
Sammanfattning
I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten
rapporteras månadsvis till Kommunstyrelsen.
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 september visar på fortsatt god likviditet och nivån har
ökat något jämfört med föregående månad. 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 19 mkr under september. Under
månaden har skatteverket betalat ut momsåtersökningar för både juli och augusti.
Kommunen har även erhållit ränteintäkter i internbanken från de kommunala
bolagen avseende andra kvartalet.
Kortfristiga fordringar, som är en del av omsättningstillgångarna, har minskat med
13 mkr. Delar av de ersättningar från arbetsförmedlingen, migrationsverket och
momsåtersökningar som varit uppbokade som fordringar i samband med
tertialbokslutet har reglerats. Även kommunens kortfristiga skulder har minskat
jämfört med augusti. Exempelvis har placeringskostnader och interkommunala
ersättningar som skuldbokfördes i samband med tertialbokslutet reglerats.
Kommunfullmäktige har under året beslutat om utökad låneram för både
Vallonbygden (+85 Mkr) och Finet (+20 Mkr) för finansiering av fortsatt
fiberutveckling och fastighetsinvesteringar. Då kommunen har så pass god likviditet
kan utbetalning till bolagen till viss del komma att ske utan att nyupplåning
föranleds.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 369

Dnr: KS.2018.0004

Riskkontroll pensionsplaceringar september 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% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Den totala risksituationen har stärkts under september jämfört med föregående
månad. Aktuell konsolidering har stigit till 158,0% (157,2%). Värdet på
pensionsportföljen har sjunkit med 0,8% och värdet på skulden har sjunkit med
1,3%. 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. Andelen aktier var i linje med den limit som
fastslås i kommunens placeringspolicy (max 40%).
Inga transaktioner har skett under månaden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 370

Dnr: KS.2018.1030

Hjälpmedelsförsörjning, ställningstagande till förlängning av
avtal med Sodexo AB
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2012, § 407, att Finspångs kommun
ska delta i en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjning med Region
Östergötland och övriga kommuner i länet med villkoret att leverantören ska överta
ägandet av Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB.
Region Östergötland och kommunerna i länet gav fullmakt till Motala kommun att
genomföra upphandlingen. Avtal tecknades med Sodexo AB av varje kommun
respektive regionen att gälla för perioden 2015-06-01 till och med 2020-05-31.
Avtalet innehåller en klausul som gör det möjligt för kommunerna och regionen att
förlänga avtalet med maximalt fem år.
Region Östergötland har aktualiserat frågan om förlängning av avtalet redan nu då
en ny upphandling erfarenhetsmässigt tar lång tid att genomföra. Såväl regionen
som kommunerna är nöjda med nuvarande leverantör.
I samråd med Region Östergötland och övriga kommuner i länet föreslår därför
förvaltningen att avtalet förlängs med fem år.

Kommunstyrelsens beslut
1. Avtalet med Sodexo AB avseende hjälpmedelsförsörjning förlängs med fem
år till och med den 31 maj 2025.
2. Beslutet förutsätter att Region Östergötland och övriga kommuner i länet
fattar motsvarande beslut.
3. Motala kommuns upphandlingskontor får fullmakt och delegation att
förlänga avtalet med Sodexo Hjälpmedelsservice AB.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 371

Dnr: KS.2018.0186

Svar på medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet för
gångare på Bergslagsvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Daniel Hansen som önskar att
övergångsställen på Bergslagsvägen, delen mellan Bergslagshallen och Mellangrind,
bör utrustas med blinkljus. Förslagsställaren framför att Bergslagsvägen är hårt
trafikerad och att det är svårt att få bilisters uppmärksamhet vid passage. Vidare
framför förslagsställaren önskemål att kommunen ska driva frågan vidare om det
inte är så att det är kommunen som är ansvarig för den aktuella vägen.
Vid kontakt med Daniel Hansen så är förslagsställaren även öppen för andra
lösningar, än den som föreslagits, som gör att bilisternas på ett bättre sätt
uppmärksammar gående som ska passera Bergslagsvägen. När det gäller den del av
Bergslagsvägen som medborgarförslaget avser så är det en del av riksväg 51 där
Trafikverket är väghållare och ytterst ansvarig för utformningen av passager och
övergångsställen längs vägen. Bergslagsvägen används både av genomfartstrafik och
lokal trafik inklusive kollektivtrafik och gång- och cykel. För att avlasta Finspångs
centrala delar från trafik har kommun i samarbete med Trafikverket genomfört en
åtgärdsvalsstudie som medfört att det i Länstransportplanen finns medtaget att en
ny förbifart på sikt ska byggas. Det kommer i framtiden avlasta Bergslagsvägen från
trafik och ge möjligheter att utveckla Bergslagsvägen att få en mer stadsmässig
karaktär. Utifrån att Bergslagsvägen idag utgör en barriär för oskyddade trafikanter
föreslås att medborgarförslaget tillkännages Trafikverket som ansvarig väghållare
och att kommunen tar upp aktuell frågeställning med Trafikverket.
Yrkande
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar på ett tillägg:
-

Att tillkännage Trafikverket medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
3. Att tillkännage Trafikverket medborgarförslaget.
-----

Justerandes signatur
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2018-§ 372

Dnr: KS.2017.0913

Svar på medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i
Finspångs centrum
Inger Wellander har som representant för Turbinhistoriskt museum i Finspång
lämnat ett medborgarförslag till Finspångs kommun (Dnr: KS2017.0913, bifogas).
Inger skriver ”I samband med restaureringen/ombyggnaden av torget i Finspång tycker vi
inom Turbinmuseet att det vore på plats att hylla och komma ihåg bröderna Ljungström som
haft en avgörande betydelse för Finspångs utveckling”.
Ingers förslag är följande ”Vi föreslår därför att kanonen som nu står på torget, och
som inte har något med tillverkning i Finspång att göra byts ut mot en
Ljungströmsturbin.”
Förvaltningen har i beredningen av medborgarförslaget enligt sedvanlig rutin varit i
kontakt med förslagsställaren som inte haft något ytterligare att tillföra ärendet.
Inriktningsprogram för Finspångs centrummiljö – utgångspunkt för bedömning
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 fem ledamöter till att bilda en ”Referensgrupp
för Finspångs centrummiljö”. Referensgruppen fick den 22 januari 2018
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett strategiskt inriktningsprogram för de
offentliga områdena i Finspångs centrum. Programmet skulle enligt uppdraget”
förtydliga vilken målbild Finspångs kommun har för de offentliga miljöerna, samt
vilka värden och kännetecken som den fortsatta utvecklingen och gestaltningen av
de olika ytorna skall utgå ifrån.”
Programmet ska ”ha ett vägledande syfte som betonar viktiga och centrala
utgångspunkter för hur de olika platserna ska utvecklas. Dels för att bidra till
kommunens attraktivitet men också för att främja viljan och lusten att vistas i och
utnyttja det gemensamma rummet som dessa ytor utgör för medborgare och
besökare. Däremot ska programmet inte resultera i ett färdigt gestaltningsförslag.”
De områden som pekas ut som Finspångs centrums offentliga ytor är:
- Förvaltningstorget
- Bergslagstorget
- Bruksparken
- Bergslagsvägens sträckning från Bergslagstorget upp till Kulturhuset
- Strandområdet längs Stationsområdet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Följande frågeställningar utgjorde underlag för gruppens diskussioner för
inriktningsprogrammet:
- Vilka värden och kvaliteter ska miljöerna kännetecknas av?
- Vad vill vi ha ut av den offentliga platsen/platserna?
- Hur främjar vi en miljö som bidrar till liv, rörelse och attraktiv vistelse i centrum?
Bifogat till denna skrivelse finns inriktningsdokumentet - ” Från genomfart och transport
till vistelse, aktivitet och umgänge” (Dnr KS 2017.1157) som Kommunstyrelsen den 26
mars 2018 ställer sig bakom. inriktningsdokumentet för Finspångs centrum tar
fasta på tre bärande punkter:
- Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till vistelseytor för
människor.
- De olika delarna: Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken Slottsparken/Engelska parken - Strandsidan vid stationsområdet - ska bindas ihop
till en sammanhängande helhet.
- Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och
dess invånare.
Förvaltningens ser är att det är utifrån den tredje punkten (Miljöns utformning ska vara
sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och dess invånare.) som
medborgarförslaget ska bedömas.
Förvaltningens bedömning
Läser man inriktningsdokumentet så ser man att det som avses med detta är att
”Det kan handla om att åstadkomma någon form av ”landmärke” – permanent eller
flexibelt; något som på ett tydligt sätt kan känneteckna Finspång som ort och dess
utveckling från bruksort till en ort med framtidsvisioner. Här är gruppens
uppfattning att låta Finspångs fyra element – vatten, eld, järn och glas fogas in i
miljön – som offentlig konst, utsmyckning, rörelse eller som något som skapar
funktion till exempel som sittytor. Här är det angeläget att inte bara ta vara på
historien utan också betona kommunens utveckling för framtid och tillväxt”
Hur ska man då med detta som vägledning se på en turbin i en centrummiljö? En
turbin kan förvisso känneteckna en del av Finspång och dess utveckling från
bruksort till en ort med högteknologiska industrier. Turbintillverkningen är dock
inte det enda inslaget i denna utveckling utan även andra industrier i kommunen är
idag av sådan karaktär.
Enligt förvaltningens mening är det svårt att se en turbin som ett landmärke eller
konst/utsmyckning i en torgmiljö. Turbinen är en svår symbol att kommunicera
och inte något som automatiskt i sig själv förstås som en symbol för nutidens, eller
framtidens, Finspång av den karaktär som inriktningsprogrammet för
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centrummiljön avser. Vidare så kommer frågor om skötsel, uppställning och hur en
turbin klarar att stå i en utomhusmiljö.
Förvaltningens mening är också att det industriella arvet från Finspång på många
sätt idag manifesteras i Finspång genom exempelvis namn på gator och skolor.
Förvaltningen anser därför att en turbin bättre hör hemma i anslutning till den miljö
där den tillverkats, och bör placeras i närheten av någon av våra industrier där en
turbin har en mer naturlig plats.
Den del av Ingers medborgarförslag som handlar om att avlägsna kanonen som står
vid Bergslagstorget finner förvaltningen, med samma argumentation som ovan, är ett bra
förslag som bör bifallas. Att ersätta den med en turbin ligger dock som beskrivits ovan
inte inom inriktningsdokumntets intentioner.

Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar på följande ändring:
-

Att uppdra till centrumgruppen att utreda lämplig plats för uppställning av
turbinen.

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på attsats 1 men bifall till attsats 2-4 med
motiveringen:
-

Att kanonen skall stå kvar. Att mena att en kanon inte har något med
tillverkning i Finspång är ren historielöshet.

Herman Vinterhjärta (MP), Stefan Carlsson (V), Riitta Leiviskä Widlund (S) och
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ulrika Jeansson (S) yrkar också avslag på Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer först proposition på attsats 1:
-

Bifalla delen av Inger Wellanders medborgarförslag som innebär
avlägsnandet av kanonen på Bergslagstorget

och finner att kommunstyrelsen bifaller attsatsen.
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Därefter ställer hon proposition på attsats 2-4:
-

Avslå delen av Inger Wellanders medborgarförslag som innebär
uppställningen av en turbin på Bergslagstorget

-

Genom detta anse medborgarförslaget besvarat

-

Meddela förslagsställaren beslutet

och finner att kommunstyrelsen bifaller attsatserna
Till sist ställer hon proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Bifalla delen av Inger Wellanders medborgarförslag som innebär
avlägsnandet av kanonen på Bergslagstorget
2. Avslå delen av Inger Wellanders medborgarförslag som innebär
uppställningen av en turbin på Bergslagstorget.
3. Genom detta anse medborgarförslaget besvarat.
4. Meddela förslagsställaren beslutet
Reservation
Inge Jacobsson (M), Carl-Gustaf Mörner (M) och Christer Lundström (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande.
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.
-----
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2018-§ 373

Dnr: KS.2018.1102

Anvisning av medel för Bergslagstorget vintern 2018-2019
Bakgrund – Sommartorget 2018
Mot bakgrund av det framtagna inriktningsprogrammets utgångspunkter för
centrums offentliga miljöer skapades till sommaren 2018 ett så kallat ”Cirkustorg”
som en utformning på Bergslagstorget samt en del av Bergslagsvägen. Detta skedde
i nära dialog med kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs centrummiljö. Vi
”provmöblerade” olika ytor för att skapa olika rumsliga delar genom konstgräsytor,
flyttbara träd, bänkar/sittplatser, en cirkusinspirerad lekplats i form av en manege
samt monterade belysning över detta. Vi utrustade också ytan med schack – och
fiaspel. De gamla busskurarna på torget återanvändes till utebibliotek, åsiktsmöjlighet (tyvärr med begränsat gensvar) och turistinformation. Beklagligtvis
förstördes några av kurarnas rutor i slutet av augusti. I övrigt har allt som vi
möblerat torget med i princip fått vara ifred.
”Sommartorget” har i allt väsentligt mottagits väl av medborgarna – även om också
kritiska röster finns. Sett till det stora antalet människor som vistats på de
iordningställda ytorna får man nog ändock anse det hela som mycket lyckat. Många
har också använt schack- och fiaspelet – så mycket så att de har blivit utslitna! De
flesta av de som nu utnyttjat platsen hade troligen inte vistats här om inte detta
initiativ tagits, stötts av kommunstyrelsen och genomförts.
När sommar övergår till vinter – utformning av Vintertorget 2018 -2019
Referensgruppen för Finspångs centrummiljö har nu diskuterat hur ytorna bör tas
om hand efter sommarsäsongen. För insatser under vintern 2018 - 2019 vill därför
förvaltningen, utifrån centrumgruppens utvecklingstanke, att kommunstyrelsen
ställer medel till förfogande för att omforma torget till en vintermiljö där det
centrala inslaget kommer vara en isbana (syntetisk konstis) om ca 150 kvadratmeter
som är åkbar med riktiga skridskor. Denna anläggs ovanpå befintlig lekmanege som
på detta sätt kan återanvändas nästa sommar. Vidare behålls befintliga ljusslingor i
mitten av torget men flaggspelen ersätts av grangirlanger och glitter.
Busskurerna repareras, nya stämningsbilder sätts upp i dessa och möjligheten att
låna skridskor på samma sätt som man nu kunnat låna spel genomförs. Vidare
kommer träd och planteringar att ges vintertema – med utökad belysning för att lysa
upp de mörka vintermånaderna.
Vidare planeras för möjligheten att också koppla ihop torget med Bruksparken
genom att skapa utrymme för aktivitet i form av ett kortare skidspår i Bruksparken
– endera genom naturlig snö (vilket är svårt att beställa) eller i form av konstsnö i
samarbete med Finspångs Skidallians. Här planeras för möjligheten att låna skidor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

21 (38)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-05

för att utnyttja spåret. I miljön runt spåret kommer olika ”installationer” för att
understryka känslan av vinter att utplaceras.
Sammantaget bör detta kunna locka invånarna – inte minst barnfamiljer – att
fortsätta att vistas och genomföra aktiviteter i Finspångs centrum även vintertid.
För till syvende och sist är det ju bara om människor vill vistas i centrum och
utnyttjar platserna som ett levande centrum kan bli verklighet.
Kostnaden för denna omställning från ”sommar- till vintertid” är 550 000 kronor,
baserad på offerter och förfrågningar avseende nödvändiga arbeten. I kostnaderna
ingår investeringar i utrustning (bekostas av investeringsmedel enligt nedan), samt
arbets- och installationskostnader för el, arbetskostnader för omställning från
sommar- till vintertema, reparationskostnader av busskurer, måleri, skötselkostnader
och inköp av låneutrustning samt kostnader för vinteranpassning av växtlighet
(bekostas av medel för utvecklings- och omställningskostnader enligt nedan).
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut med
motiveringen:
-

Vi ser hellre en helhetslösning där en övergripande omgestaltning av torget
och omkringliggande områden arbetas fram och där också Bruksparken
ingår i konceptet.

Herman Vinterhjärta (MP), Hugo Andersson (C) och Stefan Carlsson (V) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anvisa totalt 550 000 kronor till ovanstående
centrumutvecklingsåtgärder för vintersäsongen 2018 – 2019.
2. Att finansieringen sker med 300 000 kronor ur investeringsmedel för
offentliga miljöer och med 250 000 kronor ur kommunstyrelsens medel för
utvecklings- och omställningsinsatser enligt budget 2018.
-----
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2018-§ 374

Dnr: KS.2018.1029

Revisionsreglemente för revisorerna i Finspångs kommun
Sammanfattning
Revisorerna har tagit fram nytt förslag till reglemente för revisorerna i Finspångs
kommun. Kommundirektören har haft en dialog med revisorerna kring reglementet
och förvaltningen har inget att erinra mot föreliggande förslag.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att fastställa reglemente för revisorerna i Finspångs kommun.
2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2007-01-31
-----
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2018-§ 375

Dnr: KS.2018.1122

Politisk organisation 2019
Sammanfattning
Som en följd av valet behöver styrdokumentet ”Politisk organisation” revideras.
Revideringen omfattar demokratiberedningen samt kommunstyrelsens grupper för
uppföljning av verkställighet och resultat. Ändringarna framgår av texten. Tillägg i
dokumentet skrivs med kursiverad text. Då valnämndens storlek i dagsläget inte
regleras i annat dokument föreslås därför att ett sådant avsnitt läggs till i
styrdokumentet.
Förutom dessa revideringar finns behov av att genomföra en översyn av samtliga
dokument som reglerar politisk verksamhet och organisation. Kommunstyrelsen
föreslås därför få i uppgift att bereda en sådan översyn.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att fastställa politisk organisation
2. Att upphäva kommunfullmäktigens beslut om politisk organisation från
2018-04-25, KS.2018.0320
3. Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn av samtliga
styrdokument som reglerar politisk verksamhet och organisation
-----
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2018-§ 376

Dnr: KS.2018.1124

Revidering av förtroendemannareglemente
Sammanfattning
Som en följd av ny mandatperiod har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra en
revidering av nu gällande förtroendemannareglemente. Ändringarna omfattar
bilagorna 1 och 2 avseende fördelning av fasta arvoden.

Sammanfattningsvis är det följande uppdateringar som föreslås:
- ändrad ersättning, korrigering i procent för kommunfullmäktiges ordförande
från 25 till 15 procent
- förändring, att det i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande även ingår att
vara ordförande för FFIA, procentsatsen totalt är oförändrad.
- förtydligande kring fördelning av procent för oppositionsråd.

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

Ordförande i beredning samt ordförande i revisionen ska ha 8 % arvode av
för året fastställt heltidsmått.

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring:
-

Att i reglementet ändra titeln oppositionsföreträdare till kommunalråd.

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer först proposition på Torgny Maurers (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Därefter ställer hon proposition förvaltningens förslag till beslut med sitt eget
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att fastställa uppdaterat Förtroendemannareglemente – reglemente
arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för
kommunen
2. Att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2017-11-29, § 168
3. Att det nya reglementet ska gälla från och med 2019-01-01.
Reservation
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
ändringsyrkande.
-----
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2018-§ 377

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden.
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
a) God och nära vård – en primärvårdsreform, Ann-Christin Ahl Vallgren
informerar och svarar på frågor.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----
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2018-§ 378

Dnr: KS.2018.1037

Äldreomsorgstaxa i Finspångs kommun 2019
Sammanfattning
Under 2010 genomfördes en omfattande översyn av Finspångs kommuns
äldreomsorgstaxa. Grunden för arbetet var att så långt som möjligt ta fram en
modell där avgifterna indexuppräknas för att minimera behovet att årligen fastställa
avgifterna i kommunfullmäktige. Genom att ha denna modell så möjliggör det att
Finspångs kommun kan ta ut rätt avgifter utifrån maxtaxan.
Äldreomsorgstaxan har sedan beslutet 2010 reviderats en gång på grund av en
lagjustering.
Sektor vård och omsorg har under 2018 genomfört en översyn av träffpunkter och
dagverksamhet. Det kan konstateras att dagverksamheten främst inom demens har
haft en låg beläggning under de senaste åren.
De som beviljas dagverksamhet men inte har andra insatser tackar nej på grund av
kostnaden. Biståndshandläggarna uppger att det finns många personer som skulle
behöva dagverksamhet men som tackar nej då det är för dyrt.
Kommunens demenssjuksköterska konstaterar att det saknas aktiviteter och
verksamheter som riktar sig till yngre dementa samt att det behöver finnas alternativ
till de som nyligen fått sin diagnos och är i tidigt skede av demenssjukdomen. Detta
styrks även i utvärderingen av de nationella riktlinjerna gällande vård och omsorg
vid demenssjukdom som gjorts av Socialstyrelsen. Arbetsgruppen som genomfört
översynen av träffpunkter och dagverksamheter menar att det är önskvärt att
Finspångs kommun tar bort avgiften för dagverksamheten och att brukaren
fortsättningsvis endast betalar för kost och transport till dagverksamheten.
Intäkter för avgift dagverksamhet och kost dagverksamheten konteras på samma
ansvar och konto. 2017 uppgick intäkterna till 346 tkr och under år 2018 har en
minskning skett. Intäkterna fram till och med augusti är 170tkr och prognos för
helår är 255tkr. Om avgiften för dagverksamheten tas bort kommer de brukare som
har hemtjänst över 6 timmar inte påverkas av avgifterna då betalningsutrymmet
fördelas om till hemtjänstavgiften. Det innebär att det blir en ökning av intäkter för
hemtjänstinsatser samtidigt som intäkterna för dagverksamhetens sänks. Det stora
flertalet av dagens brukare på dagverksamhetens har andra insatser och kommer
således inte att påverkas.
För de brukare som har få insatser och som har ett betalningsutrymme kommer
avgiften att sänkas om avgiften för dagverksamheten tas bort. Det faktiska
intäktsbortfallet för sektor vård och omsorg beräknas bli 22tkr utifrån brukarantal i
augusti 2018. Förslaget innebär att brukare som sagt nej till dagverksamhet på grund
av avgiften kommer att kunna nyttja tjänsten och det kommer innebära en
volymökning.
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Sektor vård och omsorg föreslår förtydligande och revidering av äldreomsorgstaxan
enligt nedan
-

-

Avskaffa avgiften för dagverksamhet enligt förslag från arbetsgruppen
”Träffpunkter och dagverksamheter”.
Avgift för transporter avlidna hanteras idag enligt särskild rutin och i de fall
det är aktuellt inkluderas avgiften på ordinarie slutfaktura. Avgiften bör
inkluderas i kommunens äldreomsorgstaxa och innebär att om anhöriga vill
att kommunen ombesörjer transport mellan särskilt boende och bårhus
debiterar kommunen faktisk kostnad till dödsboet.
Finspångs kommun har samma skrivelse som propositionen 2000/01:149
dvs ”bör” istället för ”ska” enligt nuvarande taxa på sid 5. Den nya lydelsen
blir:
”Kommunen skall i båda fallen höja nivån på minimibeloppet i skälig
omfattning under förutsättning att kostnaderna är av den karaktären att de
bör tillgodoses inom ramen för förbehållsbeloppet.”

Utöver ovanstående har ändringar av redaktionell art gjorts.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-26.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

29 (38)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-05

2018-§ 379

Dnr: KS.2018.0991

Rapportering av prioriterade uppdrag Tertial 2 2018
Sammanfattning
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade
till. Texterna är hämtade från Stratsys
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat
måluppfyllnaden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-26.
-----
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2018-§ 380

Dnr: KS.2017.0420

Politisk strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i
syfte att stärka patientsäkerheten
Sammanfattning
Omsorgsberedningen har haft ett uppdrag att ta fram en politisk strategi för den
kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka patientsäkerheten. Beredningen
har haft patientfokus utifrån områdena säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
Beredningen har i strategin identifierat ett antal patientsäkerhetsområden:
•
•
•
•
•

Fall
Trycksår
Undernäring
Vårdrelaterade infektioner
Läkemedelshantering

Inom dessa områden ska särskilda patientsäkerhetsinsatser göras.
Vidare ska verksamheten kontinuerligt riskbedömas för att säkra vården och
undvika vårdskador.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-26.
-----
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2018-§ 381

Dnr: KS.2017.0964

Förlängning av avtal med BRF Majelden
Sammanfattning
Inför 2014 tecknades ett nytt avtal med Brf Majelden som innebär att föreningen
numera betalar en borgensavgift på 0,4% på borgensbeloppet samt amorterar
500 000 kronor om året på borgenslånet och 500 000 kronor på det tidigare ränteoch amorteringsfria lånet på 16 mkr från kommunen. Avtalet förlängdes för 2016
och för 2017 förnyades avtalet med tillägg av en fastställd avstämningspunkt inför
varje nytt år.
Borgensåtagandet uppgår nu till 16,2 mkr och skulden till kommunen är 13,6 mkr
och åtagandet minskar med 1 mkr per år enligt ovan.
HSB har i enlighet med nuvarande avtal inkommit med en begäran om förlängning
av avtalet. Föreningen har anlitat Forum Fastighetsekonomi AB för värdering av
fastigheten som ett led i att hitta en kreditgivare som kan medverka till att öka
pantförskrivningen på fastigheten och därmed minska kommunens
borgensåtagande. HSB avser att fortsätta försöken att hitta andra kreditgivare och
förvaltningen föreslår därför att nuvarande avtal förlängs.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-26.
-----
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2018-§ 382

Dnr: KS.2018.1139

Redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag som
inte är färdigbehandlade oktober 2018
Sammanfattning
I denna skrivelse redovisas de motioner, medborgarförslag och e-förslag som 201810-25 inte är färdigbehandlade.
Kommunfullmäktige har beslutat att motioner, e-förslag och medborgarförslag ska
beredas inom sex månader från att de inkom till kommunen. Vidare är det bestämt i
lag att motioner och medborgarförslag som handlagts i över ett år kan avskrivas
från vidare handläggning.
Förvaltningen har 2018-10-25; 1 motion, 9 medborgarförslag och 6 e-förslag att
bereda. Motionen är nyligen inkommen. Av medborgarförslagen är 7 stycken äldre
än 6 månader, 2 medborgarförslag är 3-6 månader. Av e-förslagen är 2 stycken äldre
än 6 månader, 2 e-förslag är 3-6 månader. Övriga 2 e-förslag är nyligen inkomna.
Motionerna, medborgarförslagen och e-förslagen redovisas i bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-26.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-05

2018-§ 383

Anmälan av delegationsbeslut
2018-10-15

Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid
Berzeliusskolan i Linköping Dnr KS.2018.1098

2018-10-16

Beslut om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning
Carlsund Utbildningscentrum i Motala Dnr KS.2018.0943

2018-10-16

Beslut om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning
Vreta Utbildningscentrum Dnr KS.2018.0944

2018-10-16

Beslut om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbilning
Vreta Utbildningscentrum Dnr KS.2018.0962

2018-10-16

Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Alléskolan i
Hallsberg Dnr KS.2018.0973

2018-10-16

Beslut om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning
Vreta Utbildningscentrum Dnr KS.2018.0975

2018-10-16

Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Nyköpings
gymnasium Dnr KS.2018.0980

2018-10-22

Beslut att ansöka om statlig ersättning för
utbildningskostnader för asylsökande elever som påbörjat
nationellt program efter 18 års ålder Dnr KS.2018.1123

2018-10-24

Beslut om inackorderingstillägg för elev vid
Sannarpsgymnasiet Halmstad Dnr KS.2018.0983

2018-10-24

Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Birgittaskolan
Dnr KS.2018.0988

2018-10-24

Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid
Spångbergsgymnasiet i Filipstad Dnr KS.2018.1041

2018-10-24

Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Anders
Ljungstedts gymnasium Dnr KS.2018.1042

2018-10-25

Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Vreta
utbildningscentrum Dnr KS.2018.1066

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-05

2018-09-26

Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid
bildningscentrum Facetten Åtvidaberg Dnr KS.2018.1014

2018-10-17

Investeringsmedgivande inventarier Vuxenutbildningen
Dnr KS.2018.0017

2018-10-17

Investeingsmedgivande inventarier Bergska 2018 Dnr
KS.2018.0017

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-05

2018-§ 384

Delgivningar
SKL Cirkulär- 18:37 från Sveriges Kommuner och Landsting Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
SKL cirkulär 18:36 - Sänkt premie för TGL-KL år 2019
Cirkulär 18:40 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa
frågor om sommartid/vintertid
Finspång stiftelser månadsrapport 2018-09-30
Inbjudan till Försvarsmaktens konferens om riksintressen och
samhällsplanering
Minnesanteckningar från möte inom Östergötlands nätverk för Sveriges
nationaldag
Protokoll arbetsgivardelegationen 2018-10-02
Trafiksäkerhetskommitténs protokoll 2017-11-20
Yttrande över Finspångs kommuns egenkontroll för skydd mot olyckor
2018
SKL - cirkulär 18:34
SKL 18:35 - Preliminär utjämning för år 2019
CKS nyhetsbrev sept
Narkotikaseminarium - Regional narkotikakartläggning Narkotikaspår i
avloppsvatten
Rikskonferens Grön stad
Minnesanteckningar från sektor Social omsorgs uppföljningsgrupp den
24/9 2018.
Uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-05

AGD - protokoll
SCB - statistikforum
Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, bidragsåret 2019,
Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola,
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
SCB Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner
SKL - medborgarbudget
Energikontoret öst – Transportutmaningen
SKL Cirkulär- 18:16 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.
SKL Cirkulär- 18:28 Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete
SKL Cirkulär- 18:29 Inför löneöversyn 2019 med Kommunal
SKL Cirkulär- 18:30 Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om
normalt förekommande arbete
SKL Cirkulär- 18:31 förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda
SKL Cirkulär- 18:32 Information om överenskommelse avseende vissa frågor
om sommartid/vintertid
Delårsrapport 2018 för samordningsförbundet Östra
Östergötland
SKL - En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad
SKL - Info om betalning till Stim
Migrationsverket - Information om reviderad årsplanering och
vidarebosättning
SKL -Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän
Minnesanteckningar för Samrådet för kultur 2018-05-17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37 (38)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-05

Patientnämndens rapport om vårdansvar
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.

-----
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