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Plats och tid: 

 

Konferensrum Glan, den 10 december 2018, kl. 13:00-15:05 

Beslutande: 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) 

Marie Johansson (KD) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Hugo Andersson (C) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Torgny Maurer (SD) 

 

Ersättare: Conny Lindgren (V) 

Christer Lundström (L) 

 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Robin Levander, kommunsekreterare 

Berit Martinsson (S), fullmäktiges 

ordförande 

Jane Hjelmqvist, handläggare 

Rita Jönsson, avdelningschef 

 

Anette Asklöf, ekonomichef 

Carina Olofsson, avdelningschef 

Maria Samson, avdelningschef 

Johan Malmberg, avdelningschef, 

Linda Johansson, handläggare 

Petra Käll Antonsen, handläggare 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-12-11 kl. 16:30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

407 - 434 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 407 

  

Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade barn 

och unga, kvartal 3 2018 Sektor social omsorg 

2018-§ 408 

  

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 

verkställs inom lagstadgad tid kvartal 3 2018 sektor social 

omsorg 

2018-§ 409 

  

Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2018 2018-§ 410 

  

Likviditetsrapport oktober 2018 2018-§ 411 

  

Strategisk plan och budget 2019-2021 2018-§ 412 

  

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets 

kommuner för Östergötlands utveckling 

2018-§ 413 

  

Kvalitetsrapport sektor utbildning - förskoleklass och 

grundskola oktober 2018 

2018-§ 414 

  

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping 2018-§ 415 

  

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad 2018-§ 416 

  

Svar på e-förslag - upphävande av ridförbud i Torstorps by 2018-§ 417 

  

Avsiktsförklaring avseende gång- och cykelväg vid Vistinge 2018-§ 418 

  

Kriterier och prioritering för vinterväghållning 2018-§ 419 

  

Hyresavtal Finspångs bibliotek 2018-§ 420 

  

Valärende - val av representant i samrådet för vård och omsorg  2018-§ 421 

  

Valärende - val av ledamot i regionala integrationsrådet 2018-§ 422 

  

Informationsärenden 2018-§ 423 

  

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektor 

utbildning gällande IT-skolan 

2018-§ 424 
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Särskilda satsningar - överföring av medel till sektor utbildning 

gällande barnomsorg på obekväm arbetstid 

2018-§ 425 

  

Kommungemensamma medel - överföring av medel till sektor 

utbildning gällande skolbibliotek 

2018-§ 426 

  

Prioriterat uppdrag - Reglemente för natur- och friluftsråd; nytt 

rådgivande organ 

2018-§ 427 

  

Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom 

färdtjänsten 

2018-§ 428 

  

Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för 

personer med funktionshinder 

2018-§ 429 

  

Ekonomisk redovisning - oktober 2018 2018-§ 430 

  

Investeringsbudget 2019-2021 2018-§ 431 

  

Prioriterade uppdrag 2019 2018-§ 432 

  

Anmälan av delegationsbeslut 2018-§ 433 

  

Delgivningar 2018-§ 434 

  

  

 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 4 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 407 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår: 
 
Att följande ärende flyttas till beslutsärenden: Hyresavtal Finspångs bibliotek 
 
Att följande ärenden läggs till som beslutsärende: Valärende - val av representant i 
regionala integrationsrådet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att följande ärende flyttas till beslutsärenden: Hyresavtal Finspångs 
bibliotek 

 
2. Att följande ärenden läggs till som beslutsärende: Valärende - val av 

representant i regionala integrationsrådet 
 

3. Att fastställa ärendelistan. 
 
- - - - - 
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2018-§ 408   Dnr: KS.2018.1092 

 

Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade barn 
och unga, kvartal 3 2018 Sektor social omsorg 

Sammanfattning 

Antal placeringar och unika individer av barn och ungdomar  

Vid färre än 5 placeringar redovisas inte antalet pga sekretess. 

Perioden avser 2018-07-01 – 2018-09-30 

 
Placeringtyp Antal 

2018 (Q1) 
Antal 
2018 (Q2) 
 

Antal 
2018(Q3) 

HVB 

(offentlig 
huvudman/ SiS) 

7 
 

6 5 

HVB  

(enskild huvudman/ 
privat) 

11 18 12 

Konsulentstött 
familjehem 

8 10 7 

Släktinghem 7 5 - 

Familjehem 30 26 27 

Beredskap/ 
jourplaceringar 

- 6 - 

Summa placeringar 66 72 58 

Summa unika 
individer 

58 55 50 
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Antal vårdnadsöverflyttade barn och ungdomar 
 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal Q1 14 16 13 15 13 

Antal Q2 14 15 14 15 15 

Antal Q3 16 15 14 15 15 

Antal Q4  15 14 13 15 

Avslut av vårdnadsöverflytt kan ske bl a pga avslut av gymnasium och den unga 

är därmed i ca 20 års ålder. 

 

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2018 
Placeringtyp Antal 

2018(Q1) 
Antal 
2018(Q2) 

Antal 
2018(Q3) 

HVB 

(offentlig huvudman/ 
egen regi) 

29 

 

22 15 

HVB 

(enskild huvudman/ 
privat) 

6 3 - 

Konsulentstött 
familjehem 

- 3 - 

Familjehem 10 7 8 

Släktinghem - 3 - 

Beredskap/ 
jourplacering 

- - - 

Summa placeringar 50 36 29 

Summa unika 
individer 

44 34 27 
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Antal placerade barn och unga under 2017 
Placeringtyp Antal 

2017 (Q1) 
Antal 2017 
(Q2) 

Antal 2017 
(Q3) 

Antal 2017 
(Q4) 

HVB 

(offentlig 
huvudman/ SiS) 

- 
 

- 6 8 

HVB  

(enskild huvudman/ 
privat) 

- - 8 17 

Konsulentstött 
familjehem 

17 14 11 8 

Släktinghem 7 7 8 7 

Familjehem 22 23 27 25 

Beredskap/ 
jourplaceringar 

- - - - 

Summa placeringar 56 54 62 69 

Summa unika 
individer 

53 53 58 60 

 

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2017 
Placeringtyp Antal 

2017(Q1) 
Antal 
2017(Q2) 

Antal 
2017(Q3) 

Antal 
2017(Q4) 

HVB 

(offentlig huvudman/ 
egen regi) 

40 

 

39 44 

 

36 

HVB 

(enskild huvudman/ 
privat) 

28 26 24 - 

Konsulentstött 
familjehem 

7 7 6 6 

Familjehem 12 13 9 9 

Släktinghem 7 8 6 - 

Beredskap/ 
jourplacering 

- - - - 
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Summa placeringar 94 93 89 59 

Summa unika 
individer 

- - 85 58 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan. 

 
- - - - - 
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2018-§ 409   Dnr: KS.2018.1097 

 

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte 
verkställs inom lagstadgad tid kvartal 3 2018 sektor social 
omsorg 

Icke verkställda biståndsbeslut  
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande 
biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. 
Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden 
och till kommunfullmäktige. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: 
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga, 
resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt 
med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den 
enskilde vill vara ledig under en tid. 

Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2018. 

Insatskategori Nuläge Man Kvinna  

Antal dagar   
sedan beslut/ 
avbrott 

Daglig verksamhet Avbrott 1  508 

Daglig verksamhet Avbrott 1  586 

Daglig verksamhet Avbrott 1  1095 

Daglig verksamhet Avbrott 1  689 

Daglig verksamhet Avbrott  1 210 

Daglig verksamhet Avbrott 1  257 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 319 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  491 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 764 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  650 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt  1 494 

Bostad för vuxna 
LSS Ej verkställt 1  342 
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Socialt kontrakt Ej verkställt 1  169 
 

Insatskategori Nuläge Man Kvinna  
Antal dagar   
sedan beslut  

Kontaktperson Ej verkställt 1  204 

Kontaktperson Ej verkställt  1 186 

Kontaktperson Ej verkställt 1  178 

Kontaktperson Ej verkställt 1  136 

Kontaktperson Ej verkställt 1  138 

Kontaktperson Ej verkställt 1  233 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan. 

 
- - - - - 
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2018-§ 410   Dnr: KS.2018.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 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. 

Risksituationen är kraftigt förändrad under oktober jämfört med föregående månad 
och max andel aktier kan nu som mest uppgå till 27 % (37 % föregående månad) 
för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 
% av förvaltningens högsta månadsvärde. Detta har medfört omfördelning och 
försäljningar under månaden. 
 
Aktuell konsolidering har fallit till 154,5% (158%). Värdet på pensionsportföljen har 
sjunkit med 2,6% och värdet på skulden har sjunkit med 0,4%. Målriskanalysen 
visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet om 90,0% 
underskrids inom ett år.  

Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (27%) den 
limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). 

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som 
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.  

 
Under månaden har följande transaktioner skett i portföljen: 
 
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med 
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av 
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Då risksituationen är 
fortsatt ansträngd och det är osäkert på de finansiella marknaderna kan ytterligare 
transaktioner bli aktuella om börsen skulle falla ytterligare.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen. 

 

- - - - - 
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2018-§ 411   Dnr: KS.2018.0016 

 

Likviditetsrapport oktober 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 oktober visar på fortsatt god likviditet, nivån har minskat 
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 minskat med ca 7 mkr under oktober. Under 
månaden har kommunen omsatt ett lån och samtidigt amorterat 5 mkr som följd av 
god likviditet. De långfristiga lånen har därmed minskat.  
 
Som följd av att risksituationen på de finansiella marknaderna är ansträngd har 
kommunen valt att sälja delar av pensionsplaceringarna för att minska andel aktier i 
skuldportföljen, vilket inneburit reavinster som påverkat likviditeten under oktober.  
 
Kortfristiga fordringar, som är en del av omsättningstillgångarna, har minskat med 
21 mkr. Migrationsverket har utbetalat statsbidrag avseende tidigare återsökningar. 
Även kortfristiga skulder har minskat jämfört med september, främst kommunens 
leverantörsskulder. 
 
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 rapporteringen. 
 

- - - - - 
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2018-§ 412   Dnr: KS.2018.0637 

 

Strategisk plan och budget 2019-2021 

Sammanfattning 
Den styrande politiska trion bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna har lämnat ett förslag på strategisk plan och budget 2019-2021. 

 
Deltar ej i beslutet 
Herman Vinterhjärta (MP) 

 
Yrkande 
Inge Jacobsson (M) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut till Moderaternas och Liberalernas gemensamma 
förslag till budget.  
 
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.  
 
Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget och 
strategisk plan. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) meddelar att hon först ställer vänsterpartiets förslag 
till beslut mot Sverigedemokraternas förslag till beslut. Därefter ställer hon vinnaren 
mot Moderaterna och Liberalernas gemensamma förslag till beslut. Sist ställer hon 
vinnaren mot Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraternas 
gemensamma förslag till strategisk plan och budget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer Vänsterpartiets förslag till beslut mot 
Sverigedemokraternas förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Vänsterpartiets förslag till beslut. Därefter ställer hon Vänsterpartiet mot 
Moderaterna och Liberalernas gemensamma förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Moderaterna och Liberalernas förslag till beslut. Sist 
ställer hon Moderaterna och Liberalernas förslag till beslut mot Socialdemokraterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraternas förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  
 

1. Att anta förslaget till budget år 2019 och strategisk plan 2019-2021.  
 

2. Att avsätta 1 miljon kronor till bostadspolitiska åtgärder och 1 miljon 
kronor till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finansieras ur markeringar i 
eget kapital 

3. Att 1 miljon kronor av avsatta medel för utveckling och omställning ska 
vara sökbara projektmedel för kommunens gymnasieskolor 

4. Att tillföra 2 miljoner för digitaliseringsåtgärder till kommungemensamma 
medel 

5. Att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga 
låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019  

6. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2019 till 65 miljoner kronor.  
7. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2019-

2021 
8. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom 
respektive anslagsområde.  

9. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1.400.000.000 kronor.  

Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 
 
Reservation 
Inge Jacobsson (M) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) förslag till beslut. 
 
Stefan Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till 
beslut. 
 
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till 
beslut. 
 
- - - - - 
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2018-§ 413   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 ansvarsförändringen.  

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.  
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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 Finspångs kommun ställer sig bakom förslaget till ny 

samrådsorganisation enligt föreliggande förslag att gälla från den 1/1 2019 

- - - - - 

 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 17 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 414   Dnr: KS.2018.1170 

 

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 Fastställa kvalitetsrapport för förskola och grundskola 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 18 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 415   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. 

 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på medborgarförslaget samt att förslagsställaren ska 
meddelas beslutet.  

 
Riitta Leiviskä Widlund (S) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) förslag till beslut  
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  
 

1. Att avslå medborgarförslaget 

  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 19 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 416   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. 

 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar att förslagsställaren ska meddelas beslutet.  
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 20 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 417   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.  

 
Yrkande 
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar avslag på medborgarförslaget. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Herman Vinterhjärtas (MP) yrkande.  
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 21 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  
 

1. Att avslå e-förslaget. 

  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 22 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 418   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 godkänna framtagen avsiktsförklaring mellan Finspångs kommun och 
Trafikverket avseende gång- och cykelväg vid Vistinge. 
 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 23 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 419   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.  
 
Yrkande 
Inge Jacobsson (M) yrkar på en ändring:  
 

- Att i på sidan 1 i förslaget under tredje punkten gång- och cykelvägar som 
ansluter till kommunens skolor, förskolor och större arbetsplatser lägga till …och 
cykelvägar. 
  

- Att punkt 4 och 5 Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt angivna allmänna 
parkeringsplatser samt cykelparkeringar, Busshållplatser och högtrafikerade gator, 
bussleder i tätorten flyttas till prioritet 2:   

 
Torgny Maurer (SD) yrkar på följande tillägg:  
 
Beredskapsperioden för vinterväghållning är under perioden 1 nov -31 mars. För 
vintervägsunderhåll gäller nedanstående prioritering och åtgärdskriterier. Kriterier 
och prioritering grundas i att förebygga olyckor och att öka säkerheten i vardagen 
med beaktande av tidig halkbekämpning samt säkra tillgängligheten och 
framkomligheten på kommunens vägnät. Prioritering sker ..ett 
jämställdhetsperspektiv och att främja ett långsiktigt hållbart resande. 
Prioritet 1 
 
Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har 
prioritet 1. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre 
timmar efter avslutat snöfall. 
 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 24 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Prioritet 1 har: 
- Halkbekämpning 
- gångstråk i Finspångs centrum samt trappor i centrum. 
- de större gång- och cykelvägarna som går diagonalt igenom Finspång:  

Lotorp- Finspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt större gång- 
och cykelvägar som kopplar samman ovan nämnda stråk. 

- gång- och cykelvägar som ansluter till kommunens skolor, förskolor och 
större arbetsplatser 

- Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt angivna allmänna 
parkeringsplatser samt cykelparkeringar. 

- Busshållplatser och högtrafikerade gator, bussleder i tätorten När de 
sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda fortsätter arbetet med att 
snöröja kommunens övriga gång- och cykelvägar. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer först proposition på Inge Jacobssons (M) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  
 
Därefter ställer hon proposition på  Torgny Maurers (SD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Sist ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige  
 

1. Att fastställa kriterier och prioritering för vinterväghållning inom Finspångs 
kommun 

 
- - - - - 
 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 25 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 420   Dnr: KS.2018.1195 

 

Hyresavtal Finspångs bibliotek 

Den 10 oktober 2018 tog Kommunstyrelsen beslutet (Dnr: KS.2018.0924) om att 
omlokalisera Finspångs bibliotek från Bildningen inom den ekonomiska ram som 
finns för Finspångs bibliotek. Beslutet bifogas.   
 
Efter beslutet har förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren Amasten 
Finspång lokaler AB (Amasten), och av de anlitade arkitekter, processat och 
projekterat fram ett förslag på gestaltning av Finspångs bibliotek med en placering 
på adressen Bergslagsvägen 9 med fastighetsbeteckning Vinkelhaken 4 
(ovanvåningen på Kristallen).  
 
Förvaltningens utgångspunkt i processen har hela tiden utgått från verksamhetens 
behov som togs fram som en del till beslutet (Dnr: KS.2018.0924) 
 
Hyreskontraktet med Amasten stipulerar att ytan som Finspångs bibliotek föreslås 
flytta in i är 1023 m2 gentemot de tidigare cirka 1000 m2 som man förfogat över på 
Bildningen (något svårt att uppskatta då det är delar i gemensamhetsutrymmen 
inkluderat) 
 
Ritningsgranskning är genomförd enligt sedvanlig rutin och personalen på 
Finspångs bibliotek har hela tiden deltagit i processen.  
 
Enligt beslut görs omlokaliseringen inom den ekonomiska ram som givits 
Finspångs bibliotek. Hyreskontraktet är skrivet på 15 år och ger en årshyra på 1 688 
000 kr gentemot dagens hyra på Bildningen som är 2 243 000 kr. Befintlig 
möblemang och utrustning använder Finspångs bibliotek enligt beslut så inga 
investeringskostnader tillkommer.  
 
Kommunstyrelsen har enligt kommunfullmäktiges delegationsordning rätt att fatta 
beslut i ärenden ”8. Då kommunfullmäktiges sammanträde ej kan inväntas fullfölja 
Kommunfullmäktiges arbetsuppgifter.” 
 
 
Yrkande 
Inge Jacobsson (M) yrkar att beslutet ska tas i kommunfullmäktige. 
 
Torgny Maurer (SD) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) yrkar bifall till Inge 
Jacobssons (M) yrkande. 
 
Herman Vinterhjärta (MP), Stefan Carlsson (V) och Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 26 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Inge Jacobssons (M) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Därefter ställer hon proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Teckna avtal mellan Finspångs kommun och Amasten Finspång lokaler AB 
angående adressen Bergslagsvägen 9 fastighetsbeteckning Vinkelhaken 4 för 
en omlokalisering av Finspångs bibliotek.  

 
Reservation 
Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer (SD) och Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
- - - - - 
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2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 421 
 

Valärende - val av representant i samrådet för vård och 
omsorg  

 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår Marie Johansson (KD) till uppdraget som 
representant i samrådet för vård och omsorg. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att välja Marie Johansson (KD) till uppdraget som representant i samrådet 
för vård och omsorg. 

 
- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 28 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 422 
 

Valärende - val av ledamot i regionala integrationsrådet 

 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår sig själv till uppdraget som ledamot i 
regionala integrationsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att välja Ulrika Jeansson (S) till uppdraget som ledamot i regionala 
integrationsrådet. 

- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 29 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 423 
 

Informationsärenden 

 
Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden.  
 
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: 
 

a) Förändring i plan- och bygglagen – regional planering, Anders Axelsson 
informerar och svarar på frågor. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

 
- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 30 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 424   Dnr: KS.2018.0221 

 

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektor 
utbildning gällande IT-skolan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 av avsätta medel för särskilda 
satsningar. Totalt avsattes 14,8 miljoner kronor för olika ändamål. För sektor 
utbildning öronmärktes 3,9 miljoner för satsning på digitalisering i förskola och 
grundskola. 

Skolverket har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram en nationell it-strategi. Som 
en följd av detta arbetade utbildningssektorn fram en digitaliseringsstrategi, en 
tidsenlig skola – plan för digitalisering, för Finspångs kommuns förskolor och 
grundskolor. Denna beslutades av kommunstyrelsen under hösten 2017. 

En tidsenlig skola- plan för digitalisering inom utbildningssektorn har som långsiktigt 
mål att Finspångs kommun ska erbjuda en modern, kvalitativ, funktionell och 
likvärdig digitaliserad lärande miljö. Insatser för att uppfylla detta mål har påbörjats 
under 2018. Insatserna har under 2018 inneburit inköp och utslussning av digitala 
verktyg i form av ipads till alla elever åk 1 och årskurs 4 och chromebooks till alla 
elever i årskurs 7.  År 2020 kommer samtliga elever i grundskolan att ha tillgång till 
ett eget digitalt verktyg utifrån den plan som tagits fram. I förskolan används i-pads. 
Utbildning av personal och inköp av pedagogiska program och applikationer sker 
löpande utifrån verksamhetens behov. 

Redovisning av användning av ramtillskott 
2018 

 

    

Resurser   Budget (tkr) 

    

Fortbildning                           
600     

Personal                          
600     

Digitala verktyg                          
800     

Infrastruktur                          
200     

Systemdrift                          
700     

Programvaror/licenser                      1 000     

    

                      3 900     
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  

2019-01-21. 

- - - - - 
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2018-§ 425   Dnr: KS.2018.0221 

 

Särskilda satsningar - överföring av medel till sektor utbildning 
gällande barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 av avsätta medel för särskilda 
satsningar. Totalt avsattes 14,8 miljoner kronor för olika ändamål. För sektor 
utbildning öronmärktes 2.000.000 kr för det som i strategisk plan  benämns 
barnomsorg på obekväm arbetstid dvs omsorg på kvällar, nätter och helger. 

Under våren 2018 utreddes utformningen, omfattningen och faktisk placering av 
verksamheten. Verksamheten startade 3 september med placering på Högklints 
förskola. Detta gör att kostnaderna för verksamheten ligger lägre än de medel som 
öronmärkts för 2018.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  

2019-01-21. 

- - - - - 

 

 
 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 33 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 426   Dnr: KS.2018.1218 

 

Kommungemensamma medel- överföring av medel till sektor 
utbildning gällande skolbibliotek 

Sammanfattning 
I kommungemensamma medel finns 1.000.000 kr avsatt för en 
skolbibliotekssatsning inom utbildningssektorn.  

Enligt skollagen ska elever ha tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens 
lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Skolbiblioteket ska ses som en del av 
elevernas utbildning för att bidra till att eleven når målen för utbildningen. 
Rekrytering av skolbibliotekarier till några skolenheter har skett samt inköp av 
system och material. Utvecklingsarbetet med att skapa likvärdighet i Finspångs 
kommuns grundskolor avseende skolbibliotek fortgår för utbildningssektorn. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-
21. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 34 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 427   Dnr: KS.2018.1176 

 

Prioriterat uppdrag - Reglemente för natur- och friluftsråd; nytt 
rådgivande organ 

Sammanfattning 
Att ta fram ett reglemente för ett natur- och friluftsråd är ett av kommunstyrelsens 
prioriterade uppdrag för 2018. Förslag till reglemente har tagits fram av tjänstemän 
som arbetar inom natur och friluftsliv. Reglementets utformning har baserats på 
reglemente för folkhälsorådet och föreslås bli en del av ”Reglemente för 
kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer”.  

I samband med att reglemente för natur- och friluftsråd antas föreslås att beslut tas 
att skapa ett natur- och friluftsråd. Rådets syfte och uppdrag är att bevaka området 
och lyfta in och fram förutsättningar för att stärka natur-, rekreations och 
friluftsfrågor i Finspångs kommun för att arbetet ska ledas framåt. Kommunens 
natur- och friluftsråd ska vara ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska 
arbeta proaktivt med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på en övergripande nivå. 
Relevanta hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av 
utgångspunkter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  

2019-01-21. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 35 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 428   Dnr: KS.2018.0248 

 

Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom 
färdtjänsten 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Ingela Karlsson som önskar att det ska 
finnas möjlighet att betala färdtjänstresorna med betalkort.  

Förslaget att införa kortbetalning ses över av Transportenheten. Det finns olika 
alternativ till lösningar vilka samtliga medför nya kostnader. Förslagsställaren är 
nöjd med informationen. 

Kontakt har tagits med förslagsställaren som var tacksam att beredningen pågår 
vilket skulle kunna möjliggöra en framtida kortbetalning.  

Informationen på kommunens hemsida förespråkar kontantbetalning vilket 
uppdateras vid ett positivt beslut om kortbetalning. 

En lösning bedöms praktiskt kunna vara på plats under 2019.  

Under beredningen har två olika lösningar framkommit.  

Det förvaltningen förordar är ett system där den befintlig utrustning i bilarna blir  
kopplade till beställningscentralen. Denna innebär en investeringskostnad om 120 
tkr och utöver kapitaltjänstkostnaderna (25tkr) även en driftskostnad för hyra av 
tillhörande betalningsterminaler samt banktransaktionskostnader om 52tkr), dvs 
totalt 77 tkr/år. 

En alternativ lösning är att en betalterminal används tillsammans med en 
smartphone. Investeringen uppgår då till 105tk , som ger en kapitaltjänstkostnad om 
30 tkr samt driftskostnader om max 1tkr.  

Nackdelen med detta alternativ är dock att det blir viss handpåläggning vid varje 
transaktion samt en risk för felaktigheter då betalterminalen inte är länkad direkt till 
taxametern. Oavsett alternativ hanteras investeringen inom ordinarie 
investeringsprocess. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  

2019-01-21. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 36 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 429   Dnr: KS.2018.0099 

 

Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för 
personer med funktionshinder 

Sammanfattning 

 
Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och 
korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att 
verksamheten ”Björnkullen” som är inhyst i gamla lasarettet skulle passa bra i det 
nybyggda HVB-hemmet på Högklint. 
 
Vid tidpunkten för förslaget förbereddes annan verksamhet att ta över lokalerna vid 
Högklint HVB hem. Idag bedrivs förskoleverksamhet i dessa lokaler som bedömts vara 
bäst lämpad utifrån lokalernas utformning. 
 
I kontakt med Lars Carlsson har han inget ytterligare att tillägga till medborgarförslaget. 
Lars lyfter dock att han inte ser det som en lösning att bygga om befintliga lägenheter 
till korttidsboende för målgruppen.  
 
För att ta fram bäst lämpade lokaler för kommunens verksamheter träffas 
representanter, oftast sektorchefer, för kommunens respektive sektorer samt 
kommundirektör kontinuerligt i ett forum, så kallad lokalstrategisk grupp. Gruppen leds 
av sektorchef för sektor samhällsbyggnad och har som syfte att på ett övergripande 
plan kontrollera, samordna och planera verksamheternas lokalförsörjning.  
 
När behov av nya lokaler eller flytt av verksamheter uppstår åligger det varje sektor att 
med sin spetskompetens inom verksamhetsområdet komma in med en 
behovsbeskrivning till sektor samhällsbyggnad. För att på bästa sätt få fram en så 
verksamhetsnära behovsbeskrivningen som möjligt involveras flera olika 
yrkeskategorier i utformandet. Medarbetare som arbetar i det dagliga arbetet nära 
brukare spelar en viktig roll i framtagandet av en behovsbeskrivning.  
 
När behovsbeskrivningen är klar lämnas den till sektor samhällsbyggnad som sedan tar 
fram förslag på lämpliga lokaler utifrån vilket lyfts i den lokalstrategiska gruppen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  

2019-01-21. 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 37 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 430   Dnr: KS.2018.0560 

 

Ekonomisk redovisning - oktober 2018 

Sammanfattning 
 

Kommunens årsresultat beräknas efter oktober månads uppföljning bli en positiv 
avvikelse mot budget med 13 mkr och sluta på ett resultat på 25,6 mkr.  

Prognosen är en förbättring med dryga 8 mkr jämfört med prognosen i september. 
Det beror främst på förändringar på central nivå såsom reavinster från 
pensionsmedelsportföljen och kvarvarande medel efter årets lönerevision. 
Därutöver presenterarar merparten av sektorerna bättre prognoser än tidigare.  

Ledningsstabens beräknade underskott försämras något dels på grund av fortsatt 
underskott på bemanningscentralen men även för kommunikationsavdelningen, 
kulturhuset, kulturskolan och IT-avdelningen. Endast HR-avdelningens prognos har 
förbättrats.  

Sektor social omsorg visar en bättre prognos än tidigare. Det beräknade 
underskottet har minskats med 3 mkr. En stor del av förbättringen är kopplad till 
placeringskostnaderna för barn, unga och vuxna. Kostnaderna för verksamheten är i 
år den lägsta sedan 2013. Enheterna inom social omsorg har sammantaget försämrat 
sina prognoser med 0,6 mkr. 

Sektor samhällsbyggnad redovisar en förbättrad prognos. Merparten av 
förändringen beror på att måltidsservice bedömer att avvikelsen vid årets slut 
kommer att uppgå till 3,5 mkr mot tidigare prognos på 2 mkr.  

Sektor utbildning redovisas en sammantagen förbättring på 0,3 mkr. Den beror på 
förbättrade prognoser inom grund- och förskola samtidigt som gymnasiet och 
vuxenutbildningen presenterar sämre prognoser för perioden.  

Sektor vård och omsorg redovisar en förbättrad prognos med 0,7 mkr för perioden.  

Inom politiken har prognosen försämrats med 2,5 mkr. Beräknat underskott består 
av ekonomiska omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom 
kommunstyrelsen som till fullo kommer belasta årets resultat samt ett underskott 
kopplat till valnämnden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-01-21. 
 

- - - - - 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 38 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 431 
 

Investeringsbudget 2019-2021 

Sammanfattning 

Föreslås att 2019 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.  
 
Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och 
för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.  

Medel till förfogande ska i första hand användas till de objekt som finns i listan men 
som markerats med ett X. Markeringen står för att kalkyl saknas, förslag på 
lösningsalternativ ska presenteras eller att beredningen av ett prioriterat uppdrag 
avvaktas. Saknas objekt i listan kan förvaltningen inkomma till kommunstyrelsen 
med förslag på hur medlen ska användas. 

Listan innehåller också objekt som markerats ”utöver investeringsram”. Detta är 
objekt av större karaktär som inte kan självfinansieras och de ryms inte i den av 
kommunfullmäktige beslutade investeringsramen. Beslut om dessa objekt och dess 
finansiering tas av kommunfullmäktige. 

 

Sammanställning av investeringsobjekt 2019-2021   

  2019 2020 2021 

Exploatering för boende och näringsliv 10 000 10 000 10 000 

Till förfogande 10 000 10 000 10 000 

Specificerade belopp Se egen 
flik 

Se egen 
flik 

Se egen 
flik 

Klimat- och miljöanpassning 2 000 2 000 2 000 

Till förfogande 0 350 2 000 

Specificerade belopp 2 000 1 650 0 

Solceller på kommunala fastigheter 1 000 1 000   

Ledlampor i el-ljusspår 700 350   

Miljöutvecklingspott 300 300   

Offentliga miljöer 7 000 7 000 7 000 

Till förfogande 2 750 7 000 7 000 

Specificerade belopp 4 250 0 0 

Ny råvattenledning för konstsnö 250     

Servicehus Grosvads camping 3 000     



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 39 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Löparbanor ny beläggning + ommålning   X   

Wifi-utbyggnad Arena Grosvad X     

Konstgräsplan Lotorp   X   

Centrumutveckling forts X X X 

Bandyplan  X     

Ny lekplats Östra Hårstorp 1 000     

Ny lekplats västra Finspång   X   

Utökad vårdcentral - infrastruktur   X X 

Samhällsskydd  1 000 1 000 1 000 

Till förfogande 0 1 000 1 000 

Specificerade belopp 1 000 0 0 

IVPA-fordon 1 000     

Basbil räddningstjänsten   X X 

Infrastruktur 7 000 7 000 7 000 

Till förfogande 3 050 4 800 4 800 

Specificerade belopp 3 950 2 200 2 200 

Asfaltering 2 200 2 200 2 200 

GC-väg Norrmalm - Lillängens förskola/Högalid 1 750     

GC-väg Bildningen X     

GC-väg till skolor X     

Infrastruktur för fastighetsinvesteringar i 
centrum 

X X X 

Passage rv51 Vibergarondellen X     

Fastighetsinvesteringar 28 500 28 500 28 500 

Till förfogande 13 500 15 000 15 000 

Specificerade belopp 15 000 13 500 13 500 

Reinvesteringar/energieffektiviseringar 13 500 13 500 13 500 

Ny förskola Lotorp 
60 mkr 
över ram 

över ram 

 
Grosvadköket  över ram     

Lotorps skola      över ram 

Äldreboende     över ram 

Ny grundskola tätort     över ram 

Ny förskola (eventuellt)  över ram     

Stationshuset 1 500     

Verksamhetens investeringar 9 500 9 500 9 500 

Summa 65 000 65 000 65 000 

Till förfogande 29 300 38 150 39 800 

Specificerade belopp 35 700 26 850 25 200 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 40 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  

2019-01-21. 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 41 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 432 
 

Prioriterade uppdrag 2019 

 
Utifrån målen i den strategiska planen beslutas vid ingången av varje år ett antal 
prioriterade uppdrag i syfte att uppfylla de beslutade målen. 
 
Samarbetspartierna har med stöd från förvaltningens förslag tagit fram förslag till 
prioriterade uppdrag för 2019. I förslaget finns, förutom nya uppdrag för 2019, 
uppdrag som påbörjades tidigare år men som ännu ej slutförts.  Detta för att ge en 
samlad bild av pågående uppdrag.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 

 2019-01-21. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 42 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 433 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
2018-09-28 Omsättning av lån 2018-10-15 Bildningen Dnr 

KS.2018.0503 
  

 
2018-10-11 Grönt lån till Lillängens förskola Dnr KS.2018.0907   

 
2018-10-15 Beslut om förändring av placeringar i pensionsportföljen 

Dnr KS.2018.0504 
  

 
2018-11-22 Beslut om förändring av placeringar i pensionsportföljen 

Dnr KS.2018.0504 
  

 
2018-11-27 Beslut om förändring av placeringar i pension Dnr 

KS.2018.0504 
  

 
2018-10-29 Ramjustering Bergska skolan - Fastighetsenhet Dnr 

KS.2018.0017 
  

 
2018-11-15 Ny fullmaktshavare med rätt att skicka och godkänna 

betalningar Dnr KS.2017.0297 
  

 
2018-11-16 Ramjustering löneöversyn 2018 Dnr KS.2018.0017   

 
2018-09-20 Reglering av tomträttsavgälder Dnr KS.2018.1004   

 
2018-10-24 Delegationsbeslut - Marknadsföringsbidrag till Finspångs 

Kanotklubb Dnr KS.2018.1126 
  

 
2018-11-14 Fullmakt för chef sektor utbildning att företräda Finspångs 

kommun vid förhandling i förvaltningsdomstol Dnr 
KS.2018.1196 

  

 
2018-11-16 Fullmakt för att företräda vid Förvaltningsrätten i 

Linköping vid överprövning av beslut i 
upphandlingsärende Dnr KS.2018.0169 

  

 
2018-11-15 Finansiering samhällsorientering Dnr KS.2018.0017   

 
2018-11-15 Investeringsmedgivande txtsal  RoL Dnr KS.2018.0164   

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 43 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

kommunstyrelsens delegationsbemyndigande. 
 
- - - - - 

•  
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (44)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 434 
 

Delgivningar 

 

1. Välkommen till en dag om framtidens Östergötland 

2. Protokoll arbetsgivardelegationen 2018-11-06 

3. CKS Rapport 2018 6 Ostlänken och hållbar regional utveckling 

4. CKS Rapport 2018 7 Som komplement - men aldrig för att ersätta - digitala 

verktyg för socialsekreterare 

5. Näringslivets regelnämnd - Till kommunstyrelsens ordförande 

6. Cirkulär 18:43 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona - 

Omräkning av pension enligt PA-KL 

7. Cirkulär 18:47 från Sveriges Kommuner och Landsting - 

Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018 

8. Cirkulär 18:48 från SKL - Budgetförutsättning för åren 2018-2021 

9. Cirkulär 18:49 Hyreshöjning fr. o m den 1 januari 2019 för lokaker med avtal 

knutna till konsumentprisindex, KPI 

10. Cirkulär 18:50 från SKL - Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och 

småhus i bostadsrättsform 

11. Välkommen till en dag om framtidens Östergötland - Save the date 

12. Näringslivet regelnämnd - NNR:s kommungranskning slutrapport 2016 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 
 

- - - - - 

 


