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Plats och tid:

Konferensrum Glan, den 26 november 2018, kl. 13:00-15:00

Beslutande:

Frida Granath (S) ersätter Ulrika Jeansson (S)
Herman Vinterhjärta (MP)
Inge Jacobsson (M)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) ersätter Patrik Karlsson (S)
Stefan Carlsson (V)
Ralph Kronholm (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M)
Hugo Andersson (C)
Christer Lundström (L) ersätter Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L)
Torgny Maurer (SD)

Ersättare:
Övriga
deltagare:

Berit Martinsson (S),
kommunfullmäktiges ordförande
Carina Olofsson, avdelningschef
Anders Axelsson, kommundirektör
Anette Asklöf, ekonomichef
Linda Johansson, handläggare
Kerstin Sjöberg Axelsson, sektorchef
Magnus Pirholt, avdelningschef
Maria Samson, avdelningschef

Mikael Andersson,
Marie Stark,
VD handläggare
Finspångs
Tekniska Verk,
Ann-Christin Ahl Vallgren, handläggare,
Therese Hagström, handläggare,
Johan Malmberg, avdelningschef,
Per Strannelid, handläggare,
Helene From, sektorchef,
Rita Jönsson, avdelningschef,
Annica Ottosson, sektorchef
Maria Forneman, kommunsekreterare

Plats och tid
för justering:

Kommunstyrelsekontoret, 2018-11-29, kl. 16.30

Underskrifter:

Sekreterare _______________________________
Robin Levander

Paragraf 385 - 406

Ordförande __________________________________________________________
Herman Vinterhjärta (MP)
Justerare

__________________________________________________________
Britt-Marie Jahrl (S)

Innehållsförteckning
ANSLAG/BEVIS – Kommunstyrelsen 2018-11-26 §§ 385-406
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset Finspång

2018-11-30

Datum när anslaget tas
ner

2018-12-21
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Fastställande av föredragningslistans innehåll

2018-§ 385

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut
äldreomsorg kvartal 3 2018

2018-§ 386

Rapportering enligt internkontrollplan - Kösituation och
beläggning i förskolan

2018-§ 387

Rapportering enligt internkontrollplan 2018 sektor vård och
omsorg kv3 av klagomål, utredning och anmälan av Lex Sarah
och Lex Maria

2018-§ 388

Skuldförvaltarrapport oktober 2018

2018-§ 389

Äldreomsorgstaxa i Finspångs kommun 2019

2018-§ 390

Rapportering av prioriterade uppdrag Tertial 2 2018

2018-§ 391

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

2018-§ 392

Förlängning av avtal med BRF Majelden

2018-§ 393

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

2018-§ 394

Taxor 2019 Finspångs Tekniska Verk AB

2018-§ 395

Informationsärenden

2018-§ 396

Strategisk plan och budget 2019-2021

2018-§ 397

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets
kommuner för Östergötlands utveckling

2018-§ 398

Kvalitetsrapport sektor utbildning - förskoleklass och
grundskola oktober 2018

2018-§ 399

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping

2018-§ 400

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad

2018-§ 401

Svar på e-förslag upphävande av ridförbud i Torstorps by

2018-§ 402

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Avsiktsförklaring avseende gång- och cykelväg vid Vistinge

2018-§ 403

Kriterier och prioritering för vinterväghållning

2018-§ 404

Anmälan av delegationsbeslut

2018-§ 405

Delgivningar

2018-§ 406

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 385

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Ordförande Herman Vinterhjärta (MP) föreslår följande ändringar:
1. Att följande ärende flyttas till Beslutsärenden: Taxor 2019 Finspångs Tekniska
Verk AB.
2. Att informationsärendet Information från möte med länsstyrelsen utgår.
3. Att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringar.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att följande ärende flyttas till Beslutsärenden: Taxor 2019 Finspångs Tekniska
Verk AB.
2. Att informationsärendet Information från möte med länsstyrelsen utgår.
3. Att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringar.
-----
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2018-§ 386

Dnr: KS.2018.0474

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut
äldreomsorg kvartal 3 2018
Sammanfattning
Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h § skyldighet att
till kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4
kap. 1 §, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av
redovisningen ska framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller
bistånd till kvinnor respektive män.
Under tredje kvartalet 2018 fanns 11 beslut som inte kunnat verkställas inom tre
månader inom sektor Vård och omsorg.
Ärende

Antal dagar

Man/Kvinna Kommentar

4

274

Kvinna

Har tackat nej till erbjudande,
önskar specifikt boende
Verkställt 180909

5

201

Kvinna

Verkställt 180822

7

246

Kvinna

Har tackat nej till erbjudande,
önskar specifikt boende
Verkställt 180919

10

102

Kvinna

Verkställt 180702

11

129

Man

Verkställt 180710

12

139

Kvinna

Verkställt 180829

14

115

Kvinna

Verkställt 180814

21

115

Kvinna

Har fått två erbjudanden som
avböjts

22

121

Kvinna

Avböjt erbjudande önskar specifikt
boende

37

Kvinna

107

Avvaktat p g a försämrat
hälsotillstånd verkställt 181008

42

Man

97

Verkställt 181004

Justerandes signatur
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Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar att föreslagen att-sats nummer 2 lydandes att ta
informationen till protokollet tas bort.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. att fastställa uppföljningen.
2. att delge kommunfullmäktige uppföljningen.
-----
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2018-§ 387

Dnr: KS.2018.0993

7 (31)

Rapportering enligt internkontrollplan - Kösituation och
beläggning i förskolan
Sammanfattning
Senast fyra månader innan förskoleplats önskas behöver vårdnadshavare anmäla
sina önskemål. Allt fler vårdnadshavare anmäler i god tid för att få sitt önskemål om
placering vid viss förskola uppfyllt.
Under 2018 har förskoleverksamheten fått tillgång till en ökad lokalyta för sin
verksamhet. Sektor utbildning bedömer att förskoleplats kommer att kunna
erbjudas vårdnadshavare utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid.
Beläggning i förskola
Tabellen nedan visar antalet inskrivna barn i verksamhet 15 oktober 2018 jämfört
med samma period två år bakåt.

Förskola i egen
regi
Pedagogisk
omsorg i egen
regi
Totalt egen regi
Enskild förskola
Enskild
pedagogisk
omsorg
I annan kommun
Totalt antal barn

Justerandes signatur

161015
978

171015
990

181015
977

23

26

25

1001
74
10

1016
83
16

1002
89
12

31
1116

36
1151

27
1130

Utdragsbestyrkande
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Kösituation i förskola
Tabellen nedan visar antalet barn som behöver beredas plats i förskoleverksamhet
utifrån vårdnadshavares önskemål.

Önskat
placeringsdatum
181101-181231
190101-190430
190501-190731
190801-191231

Antal
11
81
4
39

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 (31)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

2018-§ 388

Dnr: KS.2018.0451

Rapportering enligt internkontrollplan 2018 sektor vård och
omsorg kv3 av klagomål, utredning och anmälan av Lex Sarah
och Lex Maria
Sammanfattning
Uppföljning av interkontrollplanen angående sektor vård- och omsorgs ärenden
gällande klagomål, utredning och anmälan Lex Maria och Lex Sarah.
Klagomål
Som en del i sektorns kvalitets och ledningssystem utreds samtliga avvikelser och
klagomål. Under tredje kvartalet (kv 3) har 8 synpunkter eller klagomål inkommit till
vård och omsorg.
Inkomna klagomål och synpunkter kv3
Tillgänglighet
1
Servicenivå
1
Bilkörning
2
Omsorgsbrist
2
Bemötande
1
Använder fel port/ingång
1
Exempel på förbättringar avseende inkomna klagomål är att informera och
diskutera med personalen om vikten av säker bilkörning och att använda rätt
portar/lås. Klagomål avseende omsorg och tillgänglighet har bland annat åtgärdats
genom översyn av rutiner, information till brukare/anhörig.
Lex Maria och Lex Sarah
Under tredje kvartalet 2018 finns ingen Lex Maria och ingen Lex Sarah anmäld till
IVO.
Under kvartal 3 2018 har en utredning enligt Lex Maria påbörjats och som
sedermera anmäldes till IVO. Under kvartal 3 avslutades två Lex Sarah utredningar
som bedömdes enligt lägre nivå och därmed ej anmäldes till IVO.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
-----
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2018-§ 389

Dnr: KS.2018.0007

Skuldförvaltarrapport oktober 2018
Sammanfattning
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.
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för oktober 2018. Den
genomsnittliga räntan har ökat något till 1,91% (1,88%) jämfört med föregående
månad. Kommunens ansökan om att konvertera ett lån på 40.000.000 kronor till
Grönt lån godkändes förra månaden av Kommuninvests miljökommitté med
hänvisning till Lillängsskolan som en ”grön och energieffektiviserad” byggnad.
Under oktober har lånet blivit verkställt och ett rörligt lån har ersatts med ett lån till
fast ränta i 5 år. Kommunen har samtidigt amorterat 5.000.000 kronor som följd av
god likviditet.
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
oktober uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 21,3%, vilket ligger
inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst 50% av
totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 19%.
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 oktober månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 33%.
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 oktober är måttet 2,49 år. Under mars nästa år
förfaller två lån till fast ränta om totalt 220.500.000 kronor och förhoppningen är att
kapitalbindningstiden kan förbättras och att snitträntan då kan sänkas ytterligare.
Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden. Den bör
vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av oktober uppgår värdet till 2,5 år.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna rapporten.
-----
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2018-§ 390

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.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. Att anta den nya äldreomsorgstaxan
2. Att taxan gäller från och med 1 januari 2019
-----
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2018-§ 391

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 godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för tertial 2 2018
-----
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2018-§ 392

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.
Yrkande
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar att kommunstyrelsen skickar ärendet vidare till
kommunfullmäktige utan yttrande.
Hugo Andersson (C) och Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Herman Vinterhjärtas
(MP) yrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige utan yttrande.
-----
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2018-§ 393

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 godkänna en förlängning av nuvarande avtal med BRF Majelden.
-----
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2018-§ 394

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.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----
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2018-§ 395

Dnr: KS.2018.1197

Taxor 2019 Finspångs Tekniska Verk AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, i enlighet med ägardirektivet till Finspångs Tekniska Verk,
att fastställa taxor för vatten och avlopp, respektive avfallshantering för 2019.
Övriga taxor fastställs av bolaget men ska delges kommunen för kännedom.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. Att fastställa taxa för vatten och avlopp för 2019 med taxehöjning på 4,5%
enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2018-10-09
2. Att fastställa oförändrad taxa för avfallshantering för 2019 enligt Finspångs
Tekniska Verks styrelseprotokoll 2018-10-09.
3. Att ta information enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 201810-09 om fjärrvärmetaxa och tippavgift för 2019 till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 396

Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:
a) Prioriterade uppdrag – utreda hantering av organiskt material för
biogasproduktion enligt avfallsplan. Per Strannelid informerar och svarar på
frågor.
b) Hyresavtal för nya biblioteket. Johan Malmberg informerar och svarar på
frågor. Ärendet ska upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den
10 december.
c) Mottagandeutredningen. Anders Axelsson informerar och svarar på frågor.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 397

Dnr: KS.2018.0637

Strategisk plan och budget 2019-2021
Sammanfattning
Muntlig genomgång av strategisk plan och budget 2019-2021.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20 (31)

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-26

2018-§ 398

Dnr: KS.2018.1160

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets
kommuner för Östergötlands utveckling
Sammanfattning
Region Östergötland, dåvarande Landstinget, och länets 13 kommuner tecknade
2014, inom ramen för projektet Utveckling Östergötland, ett samverkansavtal om
hur det regionala utvecklingsarbetet skulle organiseras från den 1/1 2015 då
Regionförbundet Östsam upplöstes och det regionala utvecklingsansvaret i
Östergötland övergick till Landstinget och Region Östergötland bildades.
Samverkansavtalet reglerade ansvarsfördelningen mellan länets kommuner och
regionen, en beskrivning av formerna för samråd och samverkan samt en
ekonomisk reglering till följd av ansvarsförändningen.
I september 2017 fick ledningsgruppen för det strategiska samrådet i uppdrag av
samrådets arbetsutskott att inför den nya mandatperioden analysera och utvärdera
möjligheter och hinder med nuvarande organisering av samverkan i Östergötland.
Ledningsgruppen konstaterade i utredningen att vi i Östergötland har en
omfattande samverkansstruktur jämfört med andra län. Det konstaterades samtidigt
att nuvarande samrådsstruktur skapar goda förutsättningar för dialog, men att den
tar mycket tid och innebär svårigheter för de deltagande organisationerna att bereda
ärenden i den egna organisationen och att det kan vara svårt att bemanna den
omfattande strukturen politiskt. Bedömningen från ledningsgruppen för strategiska
samrådet är att behovet av politiska samråd inte motiverar dagens omfattande
samrådsstruktur.
Regionens synpunkter på nuvarande struktur var i utredningen att det är angeläget
att fortsatt ha en nära dialog med länets kommuner för att stärka den regionala och
lokala utvecklingsförmågan. Samtidigt lyfter regionen fram att nuvarande
samrådsstruktur utformats primärt utifrån kommunernas behov och att en av
utgångspunkterna har varit att samrådsstrukturen löpande ska ses över och anpassas
efter behov.
Från kommunernas sida lyfts det i utredningen fram att dagens struktur leder till
stora utmaningar för en samordnad beredning av ärenden i den egna
organisationen. Den stora omfattningen av möten och medför en stor tidsåtgång
för kommunens företrädare, eftersom deltagandet är fördelat på ett begränsat antal
förtroendevalda. Dagens struktur har för kommunerna också resulterat i dubbel
beredning av vissa ärenden då de beretts i såväl ett saksamråd som i det strategiska
samrådet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vid det strategiska samrådets möte den 26/10 2018 ställde sig det strategiska
samrådet bakom förslaget att översända förslaget till ny samrådsstruktur för beslut
till samtliga 14 huvudmän för beslut i respektive organisation innan utgången av
2018.
Bedömning
Ledningsgruppen för det strategiska samrådets samlade bedömning efter
utredningen är att Östergötlands formella samrådsstruktur mellan länets kommuner
och regionen behöver minskas ner i omfattning i enlighet med utredningens förslag.
Förslaget innebär att Samrådet för strategiska frågor och Samrådet för vård och
omsorg kvarstår medan övriga samråd avvecklas. Det strategiska samrådet hanterar
då också näringslivs-, kultur-, samhällsplanerings och utbildningsfrågor.
Politiska referensgrupper inrättas vid behov för att stötta utarbetandet av regionala
strategier och utöver den formella samrådsstrukturen kan, som idag, politiska
nätverk etableras vid behov.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.

-----

Justerandes signatur
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2018-§ 399

Dnr:

Kvalitetsrapport sektor utbildning - förskoleklass och
grundskola oktober 2018
Sammanfattning
Ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra arbete med nationella
läroplansområden utifrån likvärdighet, kvalitet och förankring i forskning och
vetenskap. Frågor såsom; var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det? ingår i
denna arbetsprocess. Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt
kvalitetsarbete såväl på enhets- som på huvudmannanivå.
Denna kvalitetsrapport är en sammanställning av skolornas kvalitetsrapporter
avseende verksamheterna förskoleklass och grundskola. Detta är det första steget i
att tydliggöra och presentera vad vi gör och vilket resultat vi har, en nulägesrapport.
Dokumentet ingår i den tillsyn och kvalitetsgranskning som Skolinspektionen
genomför på huvudmannens och enheternas nivå under hösten 2018.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.

-----
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2018-§ 400

Dnr: KS.2016.0265

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun inkom 160323 med nedanstående
medborgarförslag:
”Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid
Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder
som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.
Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med
kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra
alternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla
den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis.”
Kommunfullmäktige remitterade 180131 medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning. Vid denna tidpunkt var nybyggnationen av Lillängens förskola i
slutskedet och invigningen av den nya förskolan ägde rum i maj 2018.
Sektor utbildning kontaktade förslagsställaren 181003. Förslagsställaren hade vid
detta tillfälle kunskap om att ny förskola byggts på annan plats än den plats som
medborgaren föreslagit.
Sektor utbildning informerade förslagsställaren om att en utredning om framtida
förskole- och grundskoleorganisation i Finspångs kommun pågår. Förslagsställarens
förslag lyfts in i denna utredning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.

-----
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2018-§ 401

Dnr: KS.2018.0100

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun har skapat ett e-förslag. E-förslaget har fått 39
röster. Förslagsställaren föreslår följande:
”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina
barn till Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola
öppnas i Hällestad så även vi i den här delen av kommunen kan få en vardag
som fungerar precis lika smidigt som de som bor i tätorten.”
Sektor utbildning kontaktade e-förslagsställaren 181003 och informerade om
den utredning om framtida förskole-och grundskoleutredning som pågår.
Förslagsställarens e-förslag vägs in i denna utredning.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.

-----
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2018-§ 402

Dnr: KS.2016.0293

Svar på e-förslag upphävande av ridförbud i Torstorps by
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Jenny Ann Lindberg angående upphävande av
gällande ridförbud i Torstorps by.
Kontakt har tagits med Jenny Ann som tycker att ridförbudet skall upphävas på
grund av att de vägarna ryttarna är hänvisade till inte är tillräckligt säkra. Vägarna är
på hösten hala och leriga och det händer lätt en olycka i mörkret. Jenny Ann hävdar
att det finns fler stall i området som skulle ha glädje av att kunna ta sig till och från
Ryttarkamraterna i Finspång på ett tryggt och säkert sätt dvs via den upplysta
Torstorpsvägen.
Ansvarig för den aktuella vägen är Torstorps vägsamfällighet och vid kontakt med
samfälligheten hänvisas till en tidigare skrivelse samfälligheten skickat till
kommunen i form av ett yttrande i ärendet. Torstorps vägsamfällighet som ansvarar
för skötsel och underhåll av den aktuella vägen menar att förutsättningarna för
ryttare och dess hästar är oförändrat sedan tidigare.
Yttrande från Torstorps vägsamfällighet 2016-08-05:
Styrelsen i Torstorps vägsamfällighet vill bemöta förslaget angående upphörande av ridförbud.
Styrelsen med stöd av flertal medlemmar hävdar att förbudet skall kvarstå då vägen inte är
lämplig för ridning på grund av den smala vägbanan genom byn med bitvis tät trafik och
hastighetsöverträdelser. Vintertid är det betydligt smalare med snövallar och vägen kan närmast
betraktas som ett körfält, möte måste ibland ske vid vägkorsningar.
Sommartid används ridstigen öster om byn, den borde även kunna brukas vintertid.
Ulf Karlsson/ Ordförande Torstorps vägsamfällighet
Vid en inventering av den aktuella vägsträckan av Finspångs kommun, kan det
konstateras att vägen är smal och dessutom har skymd sikt på ett flertal ställen. För
att förebygga olyckor på den frekvent trafikerade Torstorpsvägen bör man fortsätta
använda de stigar och gångstråk som finns.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.

-----
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2018-§ 403

Dnr: KS.2018.1117

Avsiktsförklaring avseende gång- och cykelväg vid Vistinge
Sammanfattning
Utifrån Finspång kommuns mål om tillväxt pågår arbete med detaljplaner och
planprogram i området Melby och Vistinge i anslutning till riksväg mellan Finspång
och Norrköping. I samband med planarbetet har det konstaterats att den gång- och
cykelväg som sedan tidigare planerats att anläggas genom området Melby, på den
södra sidan av riksväg 51, lämpligtvis anläggs i direkt anslutning till riksväg 51.
Utifrån de exploateringsplaner som finns i området blir gång- och cykelvägen mer
tillgänglig för kommande exploateringar samt att det blir ett genare stråk och ett
tydligare funktionellt samband för cyklister som ska passera genom området på väg
mot Finspång eller Norrköping.
Med anledning av ovanstående har diskussioner förts med Trafikverket, som är
väghållare för riksväg 51, angående den aktuella gång- och cykelvägen. Utifrån dessa
diskussioner har ett förslag till en avsiktsförklaring för anläggande av en gång- och
cykelväg vid Vistinge tagits fram. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna ska
verka för att uppnå en överenskommelse över ansvar och kostnader för
genomförandet av den aktuella åtgärden samt hur ansvaret för infrastrukturen ska
fördelas.
Projektet är kostnadsberäknat till 5 miljoner kronor varav Finspångs kommun
förväntas medfinansiera projektet med hälften av kostnaden samt det framtida
ansvaret för drift och underhåll av den framtida gång- och cykelvägen.
Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.

-----
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2018-§ 404

Dnr: KS.2018.1129

Kriterier och prioritering för vinterväghållning
Sammanfattning
Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och
cykelvägar, torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är
det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för
större allmänna vägar till och från Finspångs tätort och resterande delen av
kommunen.
Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare
inom tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för
vinterväghållning inom Finspångs kommun, se bilaga. Kriterier och prioritering är
framtagna utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för att främja ett hållbart resande.
Föreslagna kriterier och prioritering ska utgöra inriktningen i de beställningsuppdrag
för vinterväghållning av de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.
Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där
snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 201812-10.

-----
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2018-§ 405

Anmälan av delegationsbeslut
2018-10-22

God och nära vård - en primärvårdsreform SOU 2018:39
Dnr KS.2018.0772

2018-11-08

Medverkan i Tobaksfri Duo 2018/2019 Dnr KS.2018.0898

2018-10-10

Anmälan enligt Lex Maria avseende överdosering av
läkemedel inom äldreomsorg Dnr KS.2018.1074

2018-09-17

Budgetöverföringar inom reinvestering och underhåll
avseende fastighetsinvesteringar Dnr KS.2018.0017

2018-10-29

Ramjustering av investeringar fastigheter Dnr
KS.2018.0017

2018-11-12

Statsbidrag för läsfrämjande insatser i förskolan Dnr
KS.2018.1186

2018-10-22

Utökat ansvarsområde Dnr KS.2018.0019

2018-10-22

Tillförordnad vård- och omsorgschef Dnr KS.2018.0019

2018-10-19

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

2018-10-19

Delegationsbeslut Projektbidrag Matthissen-Bjönen Teatersalongen. Dnr KS.2018.1045

2017-12-13

Ungdomscheck - "Eftis", eftermiddagsverksamhet för barn
3-10 år Dnr KS.2017.1203

2018-03-30

Beslut om bostadsanpassningsbidrag kvartal 1 2018 Dnr
KS.2018.0042

2018-06-30

Beslut om bostadsanpassningsbidrag kvartal 2 2018 Dnr
KS.2018.0042

2018-09-12

Beslut om licens för skyddsjakt inom Finspångs kommun
Dnr KS.2018.0122

Justerandes signatur
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2018-10-08

Utlämnande av allmän handling med förbehåll - sekretess
enligt OSL 31 kap. 16 § - sekretess för enskilds affärs- eller
driftförhållanden Dnr KS.2018.1067

2018-10-18

Utlämnande av allmän handling med förbehåll - sekretess
enligt OSL 31 kap. 16 § - sekretess för enskilds affärs- eller
driftförhållanden avseende Atea Dnr KS.2018.1085

2018-11-06

Ansökan om finansiering av DigidelCenter - stöd för
kommuninvånarnas digitala delaktighet Dnr KS.2018.1169

2018-11-08

Tillförordnad chef IT-avdelningen 2018-11-12 -- 2019-0415 Dnr KS.2018.0019

2018-11-12

Fullmakt att föra Finspångs kommuns talan vid
Förvaltningsrätten i Linköping avseende överklagan av
beslut från Migrationsverket Dnr KS.2018.0521

Kommunstyrelsens beslut
1. Att ovanstående delegationsbeslut är tagna i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbemyndigande.
-----
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2018-§ 406

Delgivningar
1. Cirkulär 18:39 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona –
Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom, Arbetsdomstolens dom
2018 nr 56
2. Cirkulär 18:41 från Sveriges Kommuner och Landsting – Ägar- och
ledningsprövning – nya krav för enskild att bedriva fristående förskola
3. Cirkulär 18:42 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona – Tre
pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK
och LPAK
4. Cirkulär 18:45 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona –
Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
5. Cirkulär 18:46 från Sveriges Kommuner och Landsting – Beslut om
bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär
6. Östgötatrafikens årsredovisning över den avtalade allmänna kollektivtrafiken
för 2017 – trafikbokslut
7. Beslut om kommuntal 2019 – fördelning av anvisningar till kommuner i
Östergötlands län
8. Minnesanteckningar från kommunstyrelsens uppföljningsgrupp för social
omsorg, den 8 november 2018
9. Protokoll trafiksäkerhetskommittén 2018-09-24
10. ”Välkomna på SKL:s trygghetsdag 2019” – Konferens om samverkan
mellan kommun, polis och näringsliv i lokalt brottsförebyggande arbete
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet.
-----
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