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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 1 

  

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082: 

Asfalt 2018  

2020-§ 2 

  

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 

reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 

Finspångs kommun 

2020-§ 3 

  

Kommungemensamma medel- överföring av medel till Sektor 

Samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg 

2020-§ 4 

  

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal 2020-§ 5 

  

Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy 2020-§ 6 

  

Riskkontroll pensionsplaceringar november 2019 2020-§ 7 

  

Skuldförvaltarrapport november 2019 2020-§ 8 

  

Internkontroll ledningsstaben december 2019 2020-§ 9 

  

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut 

äldreomsorg kvartal 3 2019 

2020-§ 10 

  

Avslag ansökan om markanvisning, Högby 1:5 2020-§ 11 

  

Samråd om detaljplan för del av Grosvad 1:3 m.fl. 2020-§ 12 

  

Valärende - val av ledamöter till folkhälsorådet 2020-§ 13 

  

Valärende - Entledigande av ledamot samt val av ny ledamot i 

Brottsförebyggande rådet  

2020-§ 14 

  

Valärende - Entledigande av ordförande samt val av ny 

ordförande i kommunala funktionshinderrådet 

2020-§ 15 

  

Investeringsprojekt wi-fi - utbyggnad Arena Grosvad 2020-§ 16 

  

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan 

Region Östergötland och Östergötlands kommuner 

2020-§ 17 
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särskilt boende 

2020-§ 19 

  

Anläggande av kommunal hundpark 2020-§ 20 

  

Svar på medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg 

vid Sundsvägen/Oxhagsvägen 

2020-§ 21 

  

Utvecklingsmedel för digitalisering - Moderniserad 

användarmiljö i socialtjänstens användarsystem, effektivisering 

genom digitalisering samt medborgartjänster inom 

socialtjänsten 

2020-§ 22 

  

Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av 

arbetsmarknadsenheten  

2020-§ 23 

  

Kulturstrategi för Finspångs kommun 2020-§ 24 

  

Policy för flaggning 2020-§ 25 

  

Åtgärder på bandyplanen på Arena Grosvad 2020-§ 26 

  

Rapport Medborgarundersökning 2019 2020-§ 27 

  

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan 2020-§ 28 

  

Informationsärenden 2020-§ 29 

  

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna 2020-§ 30 

  

Delgivningar 2020-§ 31 
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2020-§ 1 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att ärende nummer 23, 

Omsorgsberedningens uppdrag ”Kartläggning och utveckling av befintligt 

anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg”, utgår. 

 

Vidare föreslår ordföranden att informationsärendena Blöjor och 

Stationsområdet läggs till dagordningen som nummer 30 d respektive 30 e. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att ärende nummer 23, Omsorgsberedningens uppdrag ”Kartläggning 

och utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social 

omsorg” utgår 

2. Att det till informationsärendena läggs till 30 d) Blöjor och 30 e) 

Stationsområdet 

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2020-§ 2   Dnr: KS.2018.0166 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082: 
Asfalt 2018  

Sammanfattning 
Inom ramen för infrastruktur 2018 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 

investeringsmedel för asfaltering. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 200 000kr 

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som 

asfalterats under 2018 uppgår till 2 167 118kr.  

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 161 000 kronor för 

avskrivning och 43 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082 

 

- - - - - 
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2020-§ 3   Dnr: KS.2018.0669 

 

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 
Finspångs kommun 

Sammanfattning 

 

Ett e-förslag har inkommit om önskan om ett allmänt förbud mot smällare och 

fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom 

Finspångs kommun. 

 

Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och 

pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor 

och djur (tama och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför 

förslagsställaren att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka 

skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att 

kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala 

ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär enligt förslagsställaren 

att allmänheten kan få information från kommunen om var det ska smällas, när 

det ska smällas och under hur lång tid och att detta skulle underlätta för alla de 

berörda att kunna förbereda sig.  

 

Förslaget har fått stöd av 47 personer. 

 

Handläggning av ärendet 

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande 

för kommuner att meddela lokala föreskrifter, får en kommun meddela 

ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att 

förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen 

av pyrotekniska varor. 

 

Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid 

vilka tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske 

på allmän plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18, 

reglerat fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av 

polismyndigheten att använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj. 

Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av 

fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i 

kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna 

följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken 

endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.  
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Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med 

förslagsställaren. 

 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar på en ändring i Finspångs kommuns lokala 

ordningsföreskrifter, § 18, där det idag står: ”Det är förbjudet att utan tillstånd av 

polismyndigheten använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj.” 

Stefan Carlsson föreslår att det ska stå: ”Det är förbjudet att utan tillstånd av 

polismyndigheten använda pyrotekniska varor på andra tider av året än 

nyårsafton 18.00-02.00, påskafton 18.00-02.00 och valborgsmässoafton 18.00-

02.00.” 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) ändringsyrkande. 

 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner och Inge 

Jacobsson (båda M), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan Carlssons (V) förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska 

varor redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt 

att användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors 

hälsa och miljön enligt miljöbalken.  

2. Att ändra i Finspångs kommuns lokala ordningsföreskrifter, § 18, så att 

det lyder: Det är förbjudet att utan tillstånd av polismyndigheten använda 

pyrotekniska varor på andra tider av året än nyårsafton 18.00-02.00, 

påskafton 18.00-02.00 och valborgsmässoafton 18.00-02.00. 

 

3. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Reservation 

Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD), Carl-Gustaf Mörner och Inge 

Jacobsson (båda M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers 

(SD) yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

- - - - - 
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2020-§ 4   Dnr: KS.2019.0017 

 

Kommungemensamma medel- överföring av medel till Sektor 
Samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg 

Sammanfattning 

I Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 finns kommungemensamma medel 

avsatta för tjänster plan- och bygg under perioden 2019-2021 med 800 000 kr per 

år. 

 

Utifrån kommunens tillväxtmål och mål att Finspång ska vara en attraktiv 

boendekommun finns ett stort behov att ta fram nya detaljplaner för att kunna 

möta efterfrågan på byggbar mark och ytterligare bostäder. Utöver detta finns 

även ett stort behov av att planlägga nya områden för olika typer av 

verksamheter samt digitalisera och ändra äldre detaljplaner.  

 

Arbetet med detaljplaner kommer också fortsatt att behöva prioriteras för att 

Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av kommunfullmäktige 

beslutade tillväxtmålen. För att uppnå ovanstående har förvaltningen under året 

rekryterat en ny planarkitekt samt en utvecklingsstrateg. Utifrån ovanstående 

förslås att 800 tkr avsätts från kommungemensamma medel för tjänster plan- och 

bygg till ovanstående tjänster från och med budgetår 2019.  

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med 

hänvisning till att sektorn bör klara av detta med redan tilldelade budgetmedel. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att överföra 800 000 kr från kommungemensamma medel till sektor 

samhällsbyggnad 2019-2021 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig till förmån för Torgny 

Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 5   Dnr: KS.2019.1144 

 

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal 

Förskolan är en skolform och styrs av skollagen och egen läroplan. 

Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett 

tydligt pedagogiskt uppdrag.  

Forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens 

utbildning och kompetens.  

Huvudmannen ska se till att personalen vid förskoleenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling. Rektor har ett särskilt ansvar för att personalen 

kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att kunna tillhandahålla 

kompetensutveckling utifrån personalens behov och i förhållande till förskolans 

uppdrag, är det viktigt att fortlöpande analysera hur behovet ser ut. Det är viktigt 

att personalen i förskolan kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin 

kunskap för att lära av varandra och för att utveckla utbildningen.  

Förvaltningen ser ett behov av att utöka förskolans studiedagar från tre till fyra 

dagar per år. Under dessa dagar kommer ordinarie verksamhet att vara stängd 

och utifrån vårdnadshavarnas behov kommer några enheter att vara öppna. 

Förskoleavgiften kommer inte att påverkas av detta. Datum för studiedagar 

kommer att fastställs i samband med läsårstider och redovisas inför varje 

verksamhetsår.  

I skollagen 3 kap. 2 § regleras antalet studiedagar inom grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan och sameskolan till 5 dagar. Det är inte reglerat i 

skollag om förskolan får stänga för planeringsdagar men i rättsfall från 

regeringsrätten som numera heter förvaltningsdomstolen har förskolan kunnat 

stänga under två dagar per termin för personalutbildning. (RÅ 1992 ref 31)  

I skollagen står det att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom 

varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att utöka förskolans studiedagar från tre dagar till fyra från och med 

läsåret 2020 

2. Att utifrån det beslut som fattas revidera Riktlinjer, regler och 

avgifter för förskola och fritidshem (KS.2016.0818-1) 

- - - - - 
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2020-§ 6   Dnr: KS.2019.1155 

 

Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har en sponsringspolicy som antogs av kommunfullmäktige 

2009-05-27, §155 den har sedan reviderats med tillägg 2019-06-19, i ett avsnitt 

som rör kommunen som mottagare av sponsring.  Till denna hör modell för 

sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen 2009-05-24, 

§204.  

På grund av Finspångs kommuns ekonomiska situation och de prognoser som 

finns för den kommunala ekonomin framåt så ser förvaltningen i detta läge inte 

att Finspångs kommun kan fortsätta att sponsra föreningar och arrangemang 

utifrån policyn och modellen.  

Budgeten för sponsring är 145 000 kr/år och det är cirka 3–4 föreningar och 

cirka 3–4 antal arrangemang som får sponsringsstöd av Finspångs kommun 

årligen enligt sponsringspolicyn med tillhörande modell.  

Exempel på föreningar och arrangemang som uppbär sponsring 2019 är 

Finspångs AIK bandy, Finspångs kanotklubb, Torstorps IF, musikfestivalen 

Skogsröjet, Kraftloppet och Finspångs stadslopp.  

Antalet föreningar/arrangemang som uppburit sponsring varierar något över åren 

då lag/föreningar har haft olika förutsättningar sportsligt och arrangemang 

uppstått och ibland lagts ned.  

Ett eventuellt upphävande av policyn gör att Finspångs kommun inte längre kan 

sponsra lag utan att ett nytt beslut kring detta fattas. Sponsring är en 

marknadsföringshandling och en konsekvens av ett upphävande skulle kunna 

vara en minskad exponering av Finspångs kommuns varumärke. En annan 

konsekvens är självklart att de föreningar som nu får sponsring av Finspångs 

kommun får en minskad ekonomi.  

Utifrån exponering av varumärket gör förvaltningen bedömningen att Finspångs 

kommun i nuvarande läge har kanaler och produkter där varumärket och de 

budskap som förvaltningen vill kommunicera är tillräckliga utan sponsring av 

föreningar och arrangemang.    

Förslaget till beslut är hur Finspångs kommun som organisation ska ställa sig till 

sponsring och involverar inte kommunens bolag. Finspångs kommuns bolag är 

självständiga juridiska personer och styrelserna fattar själva beslut i frågor som 

rör sponsring.   
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Förvaltningens förslag till beslut  

1. Att upphäva modell för sponsring för Finspångs kommun 2009-05-24, 

§204  

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för Finspångs 

kommun som mottagare av sponsring  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

3. Att upphäva Finspångs kommuns sponsringspolicy 2009-05-27, §155 

som har reviderats med tillägg 2019-06-19 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar att ärendet bordläggs.  

Carl-Gustaf Mörner (M) och Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Hugo 

Anderssons (C) yrkande om att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, att bordlägga 

ärendet, och kommunstyrelsen bifaller detta förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att bordlägga ärendet Upphävande av Finspångs kommuns 

sponsringspolicy 

  

- - - - - 
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2020-§ 7   Dnr: KS.2019.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar november 2019 

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. 

Händelser under november månad: 

Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under november.   I jämförelse 

med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 179,3% (176,1%). 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 38%, vilket är oförändrad mot 

föregående månad. för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om 

ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde. Värdet på 

pensionsportföljen har stigit med 0,6% under november och värdet på skulden 

har sjunkit med 1,2%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, 

att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.  

 

Förändringar i pensionsportföljen: 

Inga köp eller försäljningar har skett under månaden men kommunens 

placeringar i realränteobligationer har medfört intäkter i form av utdelning med 

424 tkr. 

 

Vid slutet av månaden ser innehållet i tillgångsportföljen ut enligt nedan med 

främst nominella räntor (54%) och aktier (30%). 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

4. Att godkänna rapporten 

- - - - - 
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2020-§ 8   Dnr: KS.2019.0007 

 

Skuldförvaltarrapport november 2019 

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.  

 

Händelser under november månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för november 2019. Den 

genomsnittliga räntan är fortsatt oförändrad och uppgår till 1,79%.  Under 

månaden har ett rörligt lån på 70 500 000 kronor förfallit men förnyats till bättre 

villkor.  

 

Internbanken har fortfarande krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 

1 051,1 mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med 

olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

 

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.  

 

Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var 

måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.   

Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt 

finanspolicyn, vid utgången av november var värdet i princip oförändrat mot 

föregående månad 2,6 år. 
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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.  

 

Vid slutet av november uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 18,6%. 

Finansieringsrisken låg 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 månaden var måttet 2,63 år. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten 

- - - - - 
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2020-§ 9   Dnr: KS.2019.0861 

 

Internkontroll ledningsstaben december 2019 

Sammanfattning 

Internkontrollen för december månad omfattar följande kontrollmoment: 

Likvidrapport november 2019. 

 

Kontrollerna visar: Likviditeten ligger på en fortsatt bra nivå, inga större 

avvikelser förekommer.  

 

Följande åtgärder redovisas: Inga åtgärder då likviditeten visar fortsatt bra 

nivå. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll ledningsstaben december 

2019 

 
- - - - - 
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2020-§ 10   Dnr: KS.2019.0101 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut 
äldreomsorg kvartal 3 2019 

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 2019 fanns 16 beslut som inte kunnat verkställas inom tre 

månader inom sektor Vård och omsorg.  

 

Ärende Antal dagar Man/Kvinna Kommentar 

73 264 M Platsbrist, verkställt 190724, väntat 
på specifikt boende 

98 202 K Platsbrist. Erbjuden 190327 tackat 

nej, ej verkställt 

101 114 K Platsbrist, verkställt 190704 

102 139 K Platsbrist, verkställt 190712 

103 215 K Platsbrist, erbjuden 190625, 

verkställt 191010, har själv dragit ut 

på inflyttning 

107 119 K Platsbrist, verkställt 190724 

108 185 K Platsbrist, verkställt 191014, har 

avvaktat specifikt boende av 

särskilda skäl. 

109 135 K Platsbrist, verkställt 190930 

111 130 M Platsbrist, verkställt 190902 

113 138 K Platsbrist, ej verkställt  

115 124 M Platsbrist, verkställt 190923 

116 100 M Platsbrist, verkställt 190923 

117 125 M Platsbrist, verkställt 190923 
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118 150 K  Platsbrist, verkställt 191007 

119 132 K Platsbrist, verkställt 190930 

120 124 M Platsbrist, verkställt 190930 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att ta informationen till protokollet 

- - - - - 
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2020-§ 11   Dnr: KS.2019.0332 

 

Avslag ansökan om markanvisning, Högby 1:5 

Sammanfattning 

Vallonbygden har i november 2018 inkommit med förfrågan om markanvisning 

för bostäder på området Högby 1:5 (bilaga 1) Området Högby 1:5 (Folkets park) 

bedömts inte vara aktuell att markanvisa för tillfället. 

Området Högby 1:5 används idag som parkområde. Inom förvaltningen pågår 

strategiska diskussioner om hur det aktuella området kan utvecklas i framtiden 

bland annat utifrån kommunens egna verksamhetsbehov. Med anledning av det 

föreslår förvaltningen att det inte är lämpligt att markanvisa det aktuella området.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att avslå Vallonbygdens ansökan om markanvisning för Högby 1:5 

(Folkets park) 

- - - - - 
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2020-§ 12   Dnr: KS.2016.0768 

 

Samråd om detaljplan för del av Grosvad 1:3 m.fl. 

Sammanfattning 

I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 

Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 

tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att 

säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver 

skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga 

områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och 

exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. I 

samband med översyner av gällande detaljplaner prövas således tidigare 

ställningstaganden utifrån de nya tillväxtmålen. 

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med 

villor, radhus och flerbostadshus, samt säkerställa befintlig camping samt 

utvidgning av denna. Planen bedöms ge ett tillskott på ca 130 lägenheter/hushåll. 

Befintlig skjutbana i området upphör på denna plats i samband med planens 

genomförande. Befintligt koloniområde kommer att flyttas vid ett genomförande 

av planen. 

Samråd om detaljplaneförslag 

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 

viktigt för kommunen att få in många synpunkter från olika perspektiv. För att 

underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda 

till samrådsmöte.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för del av Grosvad 1:3 

m.fl. för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen. 

2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter 

inkomna synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen, ge 

sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra granskning av 

planförslaget för del av Grosvad 1:3 m.fl. 

- - - - - 
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2020-§ 13   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - val av ledamöter till folkhälsorådet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har utsett de tre kommunpolitiskt förtroendevalda till 

folkhälsorådet varav en ordförande och en vice ordförande: Ulrika Jeansson (S) 

ordförande, Frida Granath (S) vice ordförande och Ritha Andersson (M) 

ledamot. Kommunstyrelsen ska även utse övriga ledamöter utifrån förslag från 

rådets presidium och koordinator Fredrik Franzén. Utöver de nu föreslagna 

ledamöterna ska presidiet tillsammans med koordinator återkomma med förslag 

på ytterligare en ledamot som representerar fritidsgården Hörnan.  

 

Kommunens folkhälsoråd ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt 

förtroendevalda och högst åtta ledamöter från organisationer och aktörer 

verksamma inom folkhälso- och fritidsområdet. Kommunstyrelsen väljer 

ordförande och vice ordförande och den tredje förtroendevalda ledamoten. 

Ordförande eller vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen. Detta 

presidium tillsamman med koordinator föreslår de övriga medlemmarna. Rådet 

väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod. (Reglemente för 

kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer 2019-01-21 § 11) 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att för resterande tid av mandatperioden 2019-2022 utse följande 

ledamöter till folkhälsorådet: 

Sirpa Ekholm, Korpen Finspång 

Jesper Forsberg, Faik Bandy 

Jan Schmidt, Torstorps IF 

Jan Ivarsson, Hörnan 

Cecilia Grenestam, skolsköterska 

Isabell Vikström, ungdomscoach skolnärvaroteamet  

Rojyar Khalili, utbildningsstrateg  

Linda Ulriksson, verksamhetschef individ- och familjeomsorg 

- - - - - 
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2020-§ 14   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - Entledigande av ledamot samt val av ny ledamot i 
Brottsförebyggande rådet  

Sammanfattning 

 

Marie Johansson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ).  

Kommunstyrelsen har att välja en ny ledamot för uppdraget. På förslag är Kristin 

Andersson (KD). 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att entlediga Marie Johansson (KD) från sitt uppdrag som ledamot i 

Brottsförebyggande rådet  

 

2. Att tacka Marie Johansson för den tid hon haft uppdraget  

 

3. Att utse Kristin Andersson (KD) till ny ledamot i Brottsförebyggande 

rådet  
 

- - - - - 
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2020-§ 15   Dnr: KS.2020.0001 

 

Valärende - Entledigande av ordförande samt val av ny 
ordförande i kommunala funktionshinderrådet 

Sammanfattning 

Marie Johansson (KD) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordförande 

i kommunala funktionshinderrådet.  

Kommunstyrelsen har att välja en ny ordförande till kommunala 

funktionshinderrådet. På förslag är Kristin Andersson (KD). 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att entlediga Marie Johansson (KD) från sitt uppdrag som ordförande i 

kommunala funktionshinderrådet  

 

2. Att tacka Marie Johansson för den tid hon haft uppdraget  

 

3. Att välja Kristin Andersson (KD) till ny ordförande i kommunala 

funktionshinderrådet  
 

- - - - - 
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2020-§ 16   Dnr: KS.2019.1025 

 

Investeringsprojekt wi-fi - utbyggnad Arena Grosvad 

Sammanfattning 
 

I strategisk plan 2019 under offentliga miljöer finns investeringsprojekt 

wifi/fiberanslutning Arena Grosvad. 

Projektet avser att ansluta läktarbyggnaden på Arena Grosvad till fibernätet. 

Samt att bygga ett fastighetsnät för verksamheten som finns i byggnaden. Idag 

sitter Medleys personal (vaktmästarna) och FAIK:s kanslist i byggnaden. 

Kostnad: 69 300 kr exkl. moms. 

Projektet avser även anslutningspunkt på utsidan av sporthallen (Aluceum). Så 

att man på ett smidigt sätt kan leverera tjänster från en neutral 

överlämningspunkt på Arena Grosvads området till både kommunala och externa 

evenemang. 

Kostnad: 37 000 kr exkl. moms. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att sektor ledningsstaben beviljas investeringsmedgivande för wifi  

utbyggnad Arena Grosvad och att den finansieras inom 

investeringsbudgeten med 106 300 kronor 

2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för offentliga 

miljöer enligt beslut 2019-§18, KS.2018.1309 

3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 17   Dnr: KS.2019.1112 

 

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan 
Region Östergötland och Östergötlands kommuner 

Sammanfattning 

Syftet med överenskommelsen är att beskriva formerna och strukturerna för 

samråd inom vård och omsorg mellan huvudmännen.  

Under år 2019 har två behov av justeringar i överenskommelsen om samråd vård 

och omsorg uppmärksammats.  

Den första justeringen gäller ärendeberedningsprocessen mellan arbetsutskottet 

för samråd vård och omsorg och det strategiska samrådet. För att tydliggöra 

ansvarsfördelningen föreslås en justering i överenskommelsen om samråd vård 

och omsorg, §5 sista meningen: ”beslut som rör fler huvudmän ska, innan det 

lämnas till länets kommuner för slutgiltigt beslut, beredas i det strategiska 

samrådet”. 

Förslag till ny lydelse av §5 sista meningen: Beslut som rör flera huvudmän ska 

skickas till det strategiska samrådet för information innan ärendet skickas vidare 

till respektive huvudman för beredning och beslut.  

Den andra justeringen aktualiseras av en administrativ förändring som innebär 

att funktionen Länssamordnare har flyttats från Region Östergötland till 

Linköpings kommun. Därför föreslås en justering i §11 Ekonomistöd så att 

ekonomisk förvaltning är Linköpings kommuns ansvar medan Region 

Östergötland utser controller för uppföljning/utvärdering.  

För vidare information om samråd vård och omsorg se tidigare beslutat ärende: 

KS.2019.0593 Samråd vård och omsorg 2019-2020. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan 

Region Östergötland och Östergötlands kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 18   Dnr: KS.2019.1223 

 

Ansökan medel ur digitaliseringspott till läkemedelsrobot 

Sammanfattning 

I morgondagens hälso- och sjukvård är insatserna en blandning av digitalt och 

fysiskt – men i integrerade processer. Detta för att erbjuda självservice för dem 

som kan och vill men också för att göra tjänsterna mer personcentrerade – hur 

jag vill, när jag vill, var jag vill. Dessutom behöver vi möta de demografiska 

utmaningarna och tänka ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.  

För att nå målen i strategiska planen behöver vi ta tillvara och implementera 

digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter 

som kan digitaliseras. Vi behöver också arbeta mot målet om god hälsa och 

välbefinnande och då utgå från vad brukaren vill ha för stöd och hur den vill ha 

våra insatser utförda.  

Sektor vård och omsorg har identifierat att del av läkemedelshanteringsprocessen 

kan automatiseras med hjälp av en läkemedelsrobot.  

En läkemedelsrobot kan beskrivas som en automatisk läkemedelsautomat där 

brukaren blir påmind och själv hämtar ut sin medicin vid ordinerade tider vilket 

då ersätter ett fysiskt besök från hemtjänst. Hos brukare med medicin flera 

gånger om dagen sparar det in många besök under en månad och öppnar upp 

möjligheten att använda tiden hos brukare där det behövs bättre. Det ger också 

brukaren en möjlighet att leva självständigt och inte vara beroende av hemtjänst.  

Användandet av en läkemedelsrobot passar självklart inte alla brukare och en 

bedömning av lämplighet görs alltid av sjuksköterska i samråd med 

omvårdnadspersonal och brukaren. Likaså följs användandet upp för att 

säkerställa patientsäkerheten. Läkemedelsroboten går att kontrollera på distans 

och har exempelvis funktioner som larmar om medicin inte tas vid rätt tid eller 

om något fel uppstår. 

I exempel från andra kommuner har man kunnat visa på att införandet av 

läkemedelsrobotar gett både ekonomiska vinster och nöjda brukare. 

 

Upplägg 

För att kunna genomföra ovan beskrivna införande av läkemedelsrobotar så 

behöver hyreskostnaden för läkemedelsrobotarna täckas under första året och en 

deltidstjänst omfattande 20 % avsättas under år 2020. Tiden skulle läggas på 

utsedd sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal för att lära sig system, 

implementera arbetssätt och tillsammans med leverantören utbilda berörda 

medarbetare. 
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Målet är att införa användandet av 10 stycken läkemedelsrobotar hos brukare 

med insatser från utvalda pilotenheter inom hemtjänsten under 2020 för att sedan 

föra arbetssätt och användandet vidare till övriga hemtjänstenheter. 

 

Ansökan 

Sektor vård och omsorg ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för att 

täcka hyreskostnaden för 10 stycken läkemedelsrobotar. 

 

För implementering ansöker även sektor vård och omsorg 110 000 kronor 

avseende 20 % sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under 2020. 

 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 730 000 kronor. 

Vid beviljande av ovan sökta summa (410 000 kronor) finns 1 320 000 kronor 

kvar.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja sektor vård och omsorg digitaliseringsmedel för införandet 

av läkemedelsrobotar under år 2020 

 

2.  Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 410 000 kr 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 19   Dnr: KS.2019.0871 

 

Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få 
särskilt boende 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har kommit in avseende förändrade prioriteringsgrunder 

för särskilt boende. Förslagsställaren föreslår att personer som befinner sig på 

korttidsboende skulle gå före personer i ordinärt boende i kön till att få lägenhet i 

särskilt boende. Förslaget har kommunicerats med förslagsställaren via telefon 

och e-post. 

Förslagsställaren vill till det ursprungliga förslaget tillägga den sociala aspekten. 

Förslagsställaren menar att då korttidsplats kan komma att erbjudas på annan ort 

än hemorten kan det innebära svårigheter för den enskilde att upprätthålla ett 

socialt umgänge. Vidare menar förslagsställaren att eftersom korttidsvistelsen 

kan bli månadslång i väntan på plats på särskilt boende kan konsekvensen bli 

social isolering. Förslagsställaren menar att bo i ett tillfälligt korttidsrum under 

en längre period inte är bra ur något perspektiv. 

Ett beslut om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska 

enligt 16 kapitlet 3 § SoL gälla omedelbart. Beslut om särskilt boende är ett 

sådant beslut som omfattas av dessa bestämmelser. 

Vi har nu en boendesituation i Finspångs kommun som innebär att de personer 

som fått beslut om särskilt boende hamnar i kö för en ledig boendeplats. Denna 

kö sorteras i ordningen efter när man fått sitt beslut om särskilt boende. I vissa 

fall kan andra faktorer av betydande vikt behöva vägas in. 

 

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tillsynsansvaret för kommunernas 

socialtjänst. En av de uppgifter kommunen är skyldig att rapportera till IVO är 

biståndsbeslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. För dessa ärenden 

kan IVO ålägga kommunen en särskild avgift.  

 

Både det faktum att beslutet om särskilt boende ska gälla omedelbart och 

rapporteringsskyldigheten till IVO gör att den ovan nämnda sorteringen i kön är 

nödvändig.  

 

Utifrån ovanstående finns inget lagstöd i att sortera kön på så vis att de som finns 

på korttidsboende skulle gå före. Ytterligare en aspekt är att de personer som 

vistas på korttidsboende har en vård och omsorg som är likvärdig den som 

erbjuds på särskilt boende medan det är svårare att tillgodose samma omfattning 

av vård och omsorg för de som väntar i ordinärt boende.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 20   Dnr: KS.2018.0408 

 

Anläggande av kommunal hundpark 

Sammanfattning 

Under åren har det inkommit ett flertal förslag angående anläggning av en 

kommunal hundpark. Kommunfullmäktige tog 2018 ett principbeslut att 

kommunen kan anlägga en hundpark ifall en förening blir motpart och tar hand 

om den regelbundna tillsynen.  

Efter detta principbeslut har möten hållits med intresserade privatpersoner för att 

diskutera upplägg och placering. Vid ett möte 2019-10-21 framkom det att 

kommunen kan acceptera att en intresseförening blir motpart. Vid mötet lade 

kommunen även fram fyra förslag för placering av hundparken varav två förslag 

bedömdes som mest intressanta av de närvarande hundägarna. Ett platsbesök 

gjordes vid de intressantaste områdena, söder om Grosvad och vid Gron. Bland 

de hundägare som har gjort sin röst hörd så är Grosvad det populäraste 

alternativet.  

Förvaltningen anser således att det finns två förslag för placering av hundparken 

att ta ställning till, söder om Grosvadsområdet och intill badplatsen vid Gron. Se 

bilaga 1 för förslag på utformning, bilder samt för och nackdelar för de båda 

platserna.  

Kostnadsberäkningar har tagits fram för de olika platserna, i beräkningarna ingår 

exempelvis stängsel, hundlatrin och informationsskylt. Gällande förslaget vid 

Grosvad ingår även en bänk samt skydd (mindre stängsel) för vissa större träd, 

total kostnad beräknas till 130 000 kronor. Vid Gron ingår en viss slyröjning, 

total kostnad beräknas till 160 000 kronor. Den årliga drifts- och 

underhållskostnaden beräknas till 3 000 kronor per år.  

Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt 

beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av kommunal hundpark. 

Projektet finns inte beslutat i investeringsplan för 2019-2021 men finansiering 

önskas ur medel till förfogande för Offentliga miljöer som för närvarande uppgår 

till 11 043 tkr. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att anlägga en hundpark i området söder om Grosvad 

2. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för 

anläggande av kommunal hundpark med 130 000 kronor 

3. Att finansieringen sker inom ramen för Offentliga miljöer enligt beslut 

2019-§ 18, KS.2048.1309 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 21   Dnr: KS.2019.0342 

 

Svar på medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg 
vid Sundsvägen/Oxhagsvägen 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskan att belysning sätts upp längs 

gång- och cykelvägen i anslutning till den nyanlagda lekytan vid Högklints 

förskola vid korsningen Sundsvägen/Oxhagsvägen. Idag saknas belysning på en 

kortare sträcka där den befintliga gång- och cykelvägen avviker från Sundsvägen 

och sneddar mot Oxhagsvägen, i utkanten av ett skogsområde.  

 

Kontakt har tagits med förslagsställaren som då berättade att det bland annat är 

många äldre som bor i området och besväras av att det saknas belysning och 

upplever det otryggt att passera längs det mörka partiet och hoppas att 

belysningsarmaturer monteras inom kort.  

 

Kommunen genomför kontinuerligt åtgärder för ökad säkerhet och trygghet i den 

offentliga miljön. Utöver anläggande av nya gång- och cykelvägar inklusive 

belysning, slyröjning och andra driftåtgärder genomförs även andra mindre 

åtgärder såsom exempelvis uppsättande av kompletterande belysning. Åtgärden 

som i medborgarförslaget anges är en åtgärd som kommunen tidigare har 

identifierat som en brist och är inplanerad att ske under år 2019.    

 

Med anledning av ovanstående är anläggandet av kompletterande belysning på 

den aktuella sträckan redan påbörjad och beräknas färdigställas vintern 2019.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 22   Dnr: KS.2019.1269 

 

Utvecklingsmedel för digitalisering - Moderniserad 
användarmiljö i socialtjänstens användarsystem, effektivisering 
genom digitalisering samt medborgartjänster inom 
socialtjänsten 

Sammanfattning 

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en 

pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Genom digitala verktyg kan 

verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och 

annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. I 

Strategisk plan 2020-2022 finns målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar 

social utveckling liksom vara en attraktiv arbetsgivare vilka båda kan förbättras 

med hjälp av moderniserad användarmiljö i socialtjänstens verksamhetssystem, 

effektivisering genom digitala tillval samt satsning på medborgartjänster inom 

individ- och familjeomsorgen. 

Syfte 

Individ- och familjeomsorgen har behov av att förnya sitt verksamhetssystem. 

Nuvarande system Procapita som tillhandahålls av företaget Tieto är av äldre 

karaktär och uppdateras inte längre i samma omfattning av leverantören. De har 

istället utvecklat en ny version av sitt verksamhetssystem, Lifecare, som på ett 

bättre sätt möter de behov av digitala verktyg som samhällsutvecklingen kräver. 

Lifecare effektiviserar handläggning genom enklare flöden, modernare gränssnitt 

och färre klick.  

Lifecare möjliggör också andra typer av tillval som genom digitalisering 

effektiviserar den administrativa handläggningen. Genom effektivare 

statistikhämtning, enklare processer för beslutsfattning med mera så kan klienter 

och brukare få ett bättre stöd från sina handläggare som behöver lägga mindre tid 

på administrativt arbete.  

Lifecare ger också klient och handläggare möjligheten att på ett säkert sätt 

kommunicera med varandra via verksamhetssystemet och det går att få sms-

notifikationer när man har fått ett nytt meddelande. Konversationer går också att 

journalföra direkt i verksamhetssystemet vilket effektiviserar handläggningen De 

kan dela dokument med varandra så som utredningar, påskrivna vårdplaner och 

underlag för biståndsbeslut vilket gör att klienter kan ta del av sina beslut och 

utredningar direkt. Det möjliggör också att klienter kan söka försörjningsstöd 

genom medborgartjänster på kommunens hemsida. Det förkortar 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

handläggningsprocessen och klienten behöver inte vänta lika länge på att få sitt 

bistånd då ansökan landar in i systemet med en automatisk beräkning vilket 

underlättar för handläggarna som får mer korrekta ansökningar och slipper att 

föra in dem i systemet manuellt.  

Finspångs kommun har en obegränsad nyttjanderätt till Procapita/Lifecare. 

Äganderätten till IT-systemet Procapita/Lifecare innehas av Tieto Sweden 

Helthcare & Welfare AB och underhåll, support och vidareutveckling kan endast 

tillhandahållas av dem då det som anskaffas skyddas av ensamrätt. Meddelande 

om frivillig förhandsinsyn är publicerat enligt Lagen om offentlig upphandling. 

Upplägg: 

Sektor social omsorg avser att under 2020 ingå avtal med Tieto för att köpa in 

nya moduler för handläggning, medborgartjänster som gäller ekonomiskt bistånd 

och meddelanden samt ett antal ytterligare tillval som kommer att effektivisera 

handläggningen. Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för nya 

flödesmoduler, tillval och medborgartjänster samt införandepaket. Den totala 

inköps- och införandekostnaden blir 829 000 kr.  

Vad gäller den ökade underhållskostnaden som detta medför kommer den 

finansieras inom sektorns budgetram. Idag betalar sektorn cirka 325 000 kr/år i 

underhåll. Den nya kostnaden efter övergången blir cirka 780 000 kr/år för 

sektorn.  

Utvecklingsmedel för digitalisering 

I dagsläget finns 1 730 000 kr av medel för digitalisering kvar.  

Ansökan 

Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för nya flödesmoduler, 

tillval och medborgartjänster samt införandepaket då sektorn ser det som digitala 

lösningar som kommer att effektivisera handläggning och på olika sätt bidrar till 

digitalisering för medborgarna. Det går också att se delar av detta som 

investeringar. Den totala kostnaden för inköp och införande blir 829 000 kr, se 

specifikation nedan: 

357 500 kr för inköp av nya handläggningsflöden 

123 000 kr för införande av nya handläggningsflöden 

165 500 kr för inköp av medborgartjänster  

57 000 kr för införande av medborgartjänster 

126 000 kr för inköp av nya tillval  

Totalt 829 000 kr 
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Sektor social omsorg ger tre alternativa beslutsförslag till Kommunstyrelsen: 

1. Att bevilja sektor social omsorgs satsning på 829 000 kr med 

utvecklingsmedel för digitalisering.  

2. Att bevilja sektor social omsorg utvecklingsmedel för inköp av nya 

flöden, inköp och införandekostnad samt inköp av tillval om 706 000 kr 

med motiveringen att man ser satsningen som en större del digital 

satsning än investering.  

3. Att bevilja sektor social omsorg utvecklingsmedel för inköp och 

införandekostnad samt inköp av tillval om 348 500 kr med motiveringen 

att man ser satsningen som en mindre del digital satsning och större del 

investering. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att finansiera sektor social omsorgs digitaliseringssatsning genom 

moderniserad användarmiljö i socialtjänstens verksamhetssystem  

 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för 

digitalisering. 

 

3. Att bevilja sektor social omsorg digitaliseringsmedel enligt alternativ 1, 2 

eller 3.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2020-§ 23   Dnr: KS.2017.0347 

 

Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av 
arbetsmarknadsenheten  

Sammanfattning 

Sektor social omsorg har fått till uppgift att svara på samt följa upp den revision 

som beställdes av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun och 

utfördes av pwc. Uppföljningen begränsas till de kontrollmål som beskrivs i 

rapporten.  

Kontrollmål 1, tydliga och uppföljningsbara mål 

Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.  

- Nedslag avsågs att arbetsmarknadsstrategin som var giltig t.o.m. 

verksamhetsåret 2015 inte var utvärderad eller reviderad. Lärandeberedningen 

fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2017 att revidera arbetsmarknadsstrategin 

och arbetet är pågående. 

- Nedslag gjordes då vissa prioriterade uppdrag från år 2016 inte blev 

omhändertagna eller effektuerade. Verksamhetsplan fanns där övergripande mål 

och inriktningsmål framgick. Exakt vad som inte uppnåddes 2016 är svårt att 

eftersöka. Det vi ser är att i årsredovisningen framkommer att andelen öppet 

arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i arbetsför ålder i Finspång uppgick 

till 8,6 procent, vilket var över både länets och rikets nivåer. Däremot låg 

ungdomsarbetslösheten lägre än styrtalet. I sammanhanget ska vi komma ihåg att 

det är arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta mot arbetslöshet. 

Arbetsmarknadsenheten har till uppdrag att framförallt rikta sig mot de som tar 

emot försörjningsstöd. 

Kontrollmål 2, Arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett 

ändamålsenligt sätt 

Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.  

- Nedslag avsågs enhetens mandat och resurser vid KomPlusanställningar. 

Arbetsmarknadsenheten har numera inte uppdrag att arbeta med denna form av 

anställningar. Dock har enheten dragit lärdom av det i arbetet med Extra tjänster. 

Extra tjänster har en tydligare koppling till arbetsmarknadsenheten och 

arbetsplatserna där dessa personer tjänstgör får stöd av arbetsmarknadsenheten. 

Kontrollmål 3, Resultat/vilken måluppfyllelse 

Bedömningen var att detta mål inte uppfylldes.  

- Nedslaget avsågs uppföljning och utvärdering. Idag finns offentlig statistik att 

ta fram hur många procent av deltagarna i arbetsmarknadsenheten som går vidare 

till arbete och studier. Uppgiften kan tas fram på årsbasis om det efterfrågas. För 
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2018 gick 48% av deltagarna vidare till arbete eller studier. Vilket är en stor 

ökning från 2017.   

Kontrollmål 4, Individuella handlingsplaner och arbetsplaner  

Bedömningen var att kontrollmålet uppfylldes. Arbetssättet har inte ändrats.  

Kontrollmål 5, Samarbete och Samverkan 

Bedömningen är att kontrollmålet uppfylldes delvis.      

- Nedslaget avsågs avsaknad av arbetsmarknadsråd. Verksamheten har inte fått 

uppdrag att skapa ett arbetsmarknadsråd och upplever inte att frågan är avdömd 

politiskt.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna redovisningen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2020-§ 24   Dnr:  

 

Kulturstrategi för Finspångs kommun 

Sammanfattning 
 

Det här är en revidering av den kulturstrategi som antogs av kommunfullmäktige 

2014. Det nya förslaget gör kulturstrategin mer konkret och tydligare i sin 

struktur. Kulturstrategin ska utvärderas en gång varje mandatperiod och vi ska 

varje år utvärdera våra brukares upplevelser i såväl mätningar som dialog.  

 

Förslaget som togs fram skickades på remiss till kulturföreningar, 

hembygdsföreningar, pensionärs- och handikappföreningar i Finspång, de 

politiska partierna, Region Östergötland samt de övriga kommunerna i 

Östergötland.  

 

Konkreta förslag kom in från tre föreningar och ytterligare tre hade inget att 

erinra. Remissvaren har gåtts igenom och vissa kompletteringar av texten har 

gjorts.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att anta den reviderade kulturstrategin 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 25   Dnr: KS.2019.1250 

 

Policy för flaggning 

Sammanfattning 

I Finspångs kommun finns ett tidigare taget beslut gällande flaggning vid 

nationella minoriteters helgdagar. Förvaltningen förslog kommunstyrelsen, 

2018-10-15 § 348 att revidera tidigare taget beslut avseende två punkter. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att ta 

fram en policy för flaggning.  

Förslag på policy är nu framtagen och gäller flaggning för alla allmänna 

flaggdagar, Europadagen och de nationella minoriteternas nationaldagar. Utöver 

detta gäller policyn också för flaggning vid anställds bortgång. 

Utöver dagar för flaggning hanterar policyn också tider samt inköp kopplat till 

flaggningen.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa policy för flaggning 

2. Att policyn ersätter tidigare taget beslut avseende flaggning vid nationella 

minoriteters helgdagar, KS 2015-02-02 § 52  

3. Att ta till protokollet att återremissen från kommunstyrelsen 2018-10-15 

§ 348 är hanterad 

Kommunstyrelsens beslut 
 

2. Att anteckna informationen till protokollet 

 

3. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 26   Dnr: KS.2019.1251 

 

Åtgärder på bandyplanen på Arena Grosvad 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Bandyplanen på Arena Grosvad är byggd på en före detta kommunal 

avfallsdeponi. Detta medför bland annat i att planen har kraftiga sättningar i 

marken, främst i den nordvästra delen. Sättningarna gör att isen får stora sprickor 

samt fryser ojämnt. Detta medför skaderisk för spelare, domare och andra som 

använder isbanan. Domare har vi flera tillfällen avbrutit matcher på grund av för 

stor skaderisk. Vidare betyder den ojämna isbädden att isen har olika tjocklek 

och att planen ”går i vågor” vilket skapar ett bristfälligt underlag för bandyspel 

och svårigheter att tillverka och underhålla en acceptabel iskvalitet. Dessutom 

medför detta en förhöjd energikostnad då de tjockare partierna på isen isolerar 

kylanläggningens rörsystem som gör att effekten av kylsystemet inte når upp till 

optimal effekt. 
 

Frågan om bandyplanens skick och funktionalitet har varit föremål för 

diskussioner under många år. Olika alternativ har utretts utan att någon slutgiltig 

lösning har genomförts. Behovet av åtgärder behövs nu relativt akut. Samtidigt 

innebär sådana åtgärder ingen långsiktig lösning för bandyns behov och planens 

funktionalitet sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är också viktigt att poängtera 

att planen inte bara används för bandyidrotten utan också är en samlingsplats för 

barn- och ungdomar samt övrig allmänhet för att utöva skridskoåkning. 

Bedömning av åtgärder på kort sikt 

I det korta perspektivet behöver renoveringsåtgärder ske på planen som 

säkerställer en förbättrad iskvalitet och bättre funktionalitet i kylsystemets 

förmåga att skapa is med rimlig energiåtgång. Detta kan ske genom att åtgärda 

de 4 större svackor som idag gör isen vågig och svårfrusen. Åtgärden innebär att 

lyfta kylrör och genomföra markarbeten genom att lägga i så kallad ”lättfyllnad” 

(typ lecamaterial) för att göra bädden jämnare och på detta sätt förbättra planens 

användbarhet och möjlighet till att frysa hållbarare islager. 

 

Uppskattad kostnad för denna renoveringsåtgärd uppgår till cirka 1 100 000 

kronor (se bifogade kalkyl). Bedömningen är att en sådan åtgärd kan ha en 

livslängd på minst 5 år. Förvaltningen är medveten om att detta inte är den 

optimala lösning som bandyklubben önskar sig men att det i rådande ekonomiska 

läge för kommunen är en lösning som ändå kan anses vara rimligt sätt att hantera 

den akuta situationen för denna viktiga fritids- och idrottsanläggning. Arbetet 

med renoveringen kan utföras efter den nuvarande säsongens slut och vara färdig 

till kommande vintersäsong. 
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Bedömning av behov av och önskemål om åtgärder på lång sikt 

Ett mer långsiktigt perspektiv på frågan aktualiserar flera perspektiv. Ytterst 

handlar det om vinteridrottens framtid med hänsyn tagen till pågående och 

kommande klimatförändringar. Även om man genomför ytterligare förbättringar 

på isbädden – på befintlig eller ny plats – kommer de högre temperaturer och 

mildare vintrar som kan förutses att innebära svårigheter och höga kostnader för 

att anlägga is. Detsamma gäller också möjligheten att tillverka och underhålla 

snötäcke.  

Det handlar alltså inte bara om planens användning för bandy och allmän åkning 

utan också om möjligheten till konstsnö för skidåkning.  

 

Ett starkt önskemål från bandyklubben har under lång tid varit att uppföra en 

bandyhall, endera i form av ett traditionellt hallbygge eller genom en så kallad 

”AirDome”. Det sistnämnda är en form av gigantiskt tält som används till att 

skapa en halliknande lösning. En sådan lösning innebär att klimatpåverkan inte 

får samma konsekvenser jämfört med att tillverka is och snö under bar himmel.  

 

Kostnaderna för sådana lösningar handlar om stora summor och svåra 

avväganden utifrån såväl behovet av helt ny bandybädd, hallösning, eventuell 

omlokalisering av planen jämfört med idag, driftskostnader och intäkter, 

infrastruktur för energianvändning och energidistribution inom området men 

även behovet av ny detaljplan etc. Vidare bör en sådan lösning omfatta inte bara 

bandy och skridskois utan även kombineras med att möjliggöra annan typ av 

idrott och aktiviteter såväl vinter- som sommartid. Vi närmar oss då att en 

långsiktighet handlar om att lyfta frågan och därmed också blicken till att handla 

om att utveckla Arena Grosvad med vad man skulle kunna benämna som en ny 

”Multihall/Multiarena”.  

 

I budget för 2019 finns redan ett prioriterat uppdrag som handlar om just 

bandyplanens framtid. Förvaltningen vill därför föreslå att detta uppdrag förlängs 

och omvandlas till ett uppdrag att under de kommande två åren utreda 

förutsättningarna, kostnaderna och möjliga intäkter för en sådan mer omfattande 

långsiktig lösning som beskrivs ovan. Det handlar alltså om en lösning som inte 

bara svarar mot bandyns behov och önskemål. I uppdraget behöver också 

möjligheten till samverkan med andra kommuner undersökas då samma problem 

för vinteridrott finns på andra ställen.  

 

Förvaltningen anser att det är angeläget att frågan kan belysas och bedömas 

utifrån ett hållbart och långsiktigt perspektiv som också bidrar till att utveckla 

och stärka Arena Grosvad för framtiden. Detta ligger också inom den 

utvecklingsambition som satts upp för Finspång genom tillväxtmålet om ”30/35” 

där ett av fokusområdena för framgång är att ”Finspång ska vara ett nationellt 

besöksmål för aktiv fritid”. 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 41 (50)  

Sammanträdesdatum  

2020-01-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Att inte se över förutsättningarna för att åstadkomma en helhetslösning riskerar 

annars att denna fråga ständigt återkommer och aldrig kan ges ett avslut. Risken 

är då också uppenbar att vi alltid kommer att ”lappa och laga” på ett sätt som blir 

än mer kostsamt samtidigt som det inte löser frågan om hur vi hanterar mildare 

vintrars påverkan på möjligheten att utöva traditionella vinteraktiviteter. Man 

skulle kunna formulera det som att en ”kall hand” läggs över hela arenan. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja förvaltningen 1 100 000 kronor för renoveringsinvestering i 

befintlig bandyplan på Arena Grosvad enligt beskrivning ovan. 

Finansiering föreslås ske genom ramen för investeringsmedel för 

offentliga miljöer. 

 

2. Att förlänga och förändra pågående prioriterade uppdrag angående 

bandyplanen till att uppdra åt förvaltningen ”att under 2020-2021 

genomföra en samlad utredning av förutsättningarna för en långsiktig 

lösning för bland annat vinteridrott genom en eventuell ”Multiarena” på 

Arena Grosvad.”  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 27   Dnr: KS.2019.0465 

 

Rapport Medborgarundersökning 2019 

Sammanfattning 

Förvaltningen överlämnar den sammanfattande rapporten av 2019 års 

medborgarunderökning för fortsatt politisk beredning. En del av resultaten 

rapporteras också vid årsbokslutet.  

I detta läge finns inte något förslag till beslut om hur det fortsatta arbetet ska 

prioriteras, utan handlingen får ses som en första information till 

kommunstyrelsen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att ta informationen till protokollet 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 28   Dnr: KS.2019.1054 

 

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan 

Sammanfattning 

Personal- och kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att 

Finspångs kommun har en god försörjning av personal och kompetens för sina 

verksamheter framåt. Den demografiska prognosen för landet och för Finspångs 

kommun visar att antalet barn och äldre ökar, vilket innebär ett ökat behov av 

kommunala verksamheter främst inom utbildning och äldreomsorg. Samtidigt 

saknas den arbetskraft som skulle krävas för att täcka behovet. 

För att möta utmaningarna behöver Finspångs kommun prioritera följande 

åtgärder: 

• Säkerställa att rätt grundbemanning finns i verksamheterna.  

• Bredda rekryteringen.  

• Utnyttja tekniken. Finspångs kommun kan genom effektivisering minska 

behovet av arbetskraft med hjälp av digitalisering. 

• Visa på karriärmöjligheter.  

Genom att tillämpa Sveriges kommuner och landstings nio strategier för 

att möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun åtgärda 

nuvarande bristområden och möta kommande personal- och 

kompetensbehov.  

 

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan är hanterad i 

arbetsgivardelegation 2019-12-19. 

Arbetsgivardelegationens förslag till beslut nästa möte 

1. att fastställa personal- och kompetensförsörjningsplanen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 29 
 

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 

a) Ungdomshälsan – Linda Ulriksson informerar om ungdomshälsan och 

dess verksamhet 

b) Patientsäkerhetsberättelse 2019 för vård och omsorg, social omsorg och 

utbildning – Mårten Davidsson och Cecilia Grenestam informerar om 

patientsäkerhetsberättelserna. Beslut tas nästa möte. 

c) Företagsbesök – ordförande Ulrika Jeansson (S) tackar alla som varit på 

företagsbesök under 2019. Hon informerar också om att det kommer att 

bli en företagssafari fredagen den 17 april. Inbjudan kommer senare. 

d) Blöjor – Rita Jönsson informerar om blöjhanteringen i kommunen. 

e) Stationsområdet – Ulrika Jeansson svarar på frågan om stationsområdet 

och stationshuset. 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 
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2020-§ 30 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 

besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av 

kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 

kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet samt 

genom dokument i pärm under sammanträdet. 

 

 Beslut om resebidrag till elev vid Alléskolan i Hallsberg 

läsåret 2019/2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Curt Nicolin Gymnasiet AB 

kalenderåret 2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Fria Läroverken i Sverige AB 

kalenderåret 2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Ideella studiefrämjandet i 

Östergötland med firma Studiefrämjandet i Östergötland 

kalenderåret 2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag 

kalenderåret 2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Hagströmska Gymnasiet AB 

kalenderåret 2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Klaragymnasium AB kalenderåret 

2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Ljud & Bildskolan LBS AB 

kalenderåret 2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Plusgymnasiet AB kalenderåret 2020    

 

 Bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB kalenderåret 

2020  

  

 

 Bidragsbelopp till Lärande i Sverige AB kalenderåret 

2020  

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (50)  

Sammanträdesdatum  

2020-01-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Bidragsbelopp till Rytmus AB kalenderåret 2020    

 

 Bidragsbelopp till ThorenGruppen AB kalenderåret 2020    

 

 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Vreta 

utbildningscentrum VT20  

  

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning från 

Migrationsverket avseende utbildningskostnader för 

asylsökande gymnasieelever Q4 HT19  

  

 

 Beslut om busskort till gymnasieelev vid Katedralskolan 

i Linköping 

  

 

 Beslut om kontant resebidrag till gymnasieelev vid Film 

& Musikgymnasiet på grund av resväg  

  

 

 Beslut om kontant resebidrag för elev vid Curt Nicolin 

Gymnasiet HT19  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta 

utbildningscentrum LÅ 19/20 

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Vreta 

utbildningscentrum LÅ 19/20  

  

 

 Beslut om kontant resebidrag HT19 (september-

december)  

  

 

 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Yrkesgymnasiet i 

Linköping VT20  

  

 

 Fastställande av gymnasieverksamhetens programpriser 

och bidragsbelopp 2020  

  

 

 Medverkan i Tobaksfri Duo 2019/2020   

 

 Delegationsbeslut - Imse    

 

 Ramjustering löneökningar 2019-2020 serviceenheter 

SHB  

  

 

 Ramjustering med anledning av förändring internhyror     
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 Markupplåtelser 2019 

FT-Schaktmassor-Ljusfallshammar  

  

 

 Kompletterande beslut om ramjustering löneökningar 

vårdförbundet och särskilda satsningar år 2019  

  

 

 Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde år 2020  

  

 

 Ramjustering löneökningar vårdförbundet och särskilda 

satsningar år 2019  

  

 

 Tf. socialchef och verksamhetschef    

 

 Stipendiater 2019    

 

 Kommunstyrelsens delegationsordning - 

kommundirekörens vidaredelegation  

  

 

 Tilldelning 2019 ur projektmiljonen till gymnasieskolor     

 

 Avtal avseende anslutning till E-hälsomyndigheten    

 

 Investeringsmedgivande projekt 9228 - byte av golv i 

Restaurang kulturhuset/Hugos  

  

 

 Beslut att ansökan om statlig ersättning för asylsökande 

barn i förskolan höstterminen 2019  

  

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning för asylsökande 

barn i grundskolan höstterminen 2019 - Högalidskolan 

och Lotorps skola  

  

 

 Reinvesterings- och underhållsplan 2019    

 

 Tilldelning 2019 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

förbättrade utbildningsmiljöer för personer med 

funktionsnedsättning  

  

 

 Tilldelning 2019 ut projektmiljonen till gymnasieskolor - 

förbättrade utbildningsmiljöer Dnr KS.2019.1179 

  

 

 Tilldelning 2019 ur projektmiljonen till gymnasieskolor -   
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samverkan med Didcot Girl's School  

 

 Tilldelning 2019 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

studieresa till Bryssel  

  

 

 Tilldelning 2019 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

studiebesök Visualiseringscenter, Arbetets museum  

  

 

 Beslut om arrangörsbidrag Atlas Cup    

 

 Investeringsmedgivande inventarier sektor utbildning 

  

  

 Delegationsbeslut omdisponering finansiering slöjdsalar    

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av 

delegation till protokollet 

- - - - - 
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2020-§ 31 
 

Delgivningar 

 
 Sammanfattning  

1. Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 2020  

2. Cirkulär 19:59 SKR – budgetförutsättningar för åren 2019-2023  

3. Cirkulär 19:49 SKR – kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus 

i bostadsrättsform  

4. Cirkulär 19:58 SKR – redovisningsfrågor 2019 och 2020  

5. Cirkulär 20:01 SKR – pensionsnämndens beslut om omräkning av 

pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt 

värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 

2020  

6. Cirkulär 19:60 SKL – slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift 

samt prognos för åren 19,20 och 21  

7. Cirkulär 19:65 SKR – överenskommelser om ändrade villkor för 

avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv  

8. Cirkulär 19:50 SKR och Sobona – principöverenskommelse om Allmänna 

bestämmelser m.m. samt partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  

9. Cirkulär 19:52 SKR och Sobona – principöverenskommelse Nytt kompetens- 

och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser 

m.m.  

10. Cirkulär 19:63 SKR – Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet har gått 

samman med Unionen  

11. Cirkulär 19:55 SKR – kompletterande information i anledning av höjd 

avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 jan 2020  

12. Cirkulär 19:54 SKR – hyreshöjning fr.o.m. den 1 jan 20202 för lokaler med 

avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)  

13. Cirkulär 19:48 SKR – samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård  

14. Cirkulär 19:56 SKR – Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar 

fackförbundet Akavia  
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15. Cirkulär 19:62 SKR – avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 

2016-2021  

16. Cirkulär 19:51 SKR – överenskommelse om Krislägesavtal med 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd  

17. Granskning av likvidationshandlingar för Finspångs samordningsförbund  

18. Cirkulär 19:57 SKR - Omsorgsprisindex (OPI)  

19. Cirkulär 19:61 SKR - AFAs styrelse har beslutat om premier för 2020  

20. Meddelande från SKR – rekommendation om överenskommelse om 

samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 

läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin  

21. Cirkulär 19:53 SKR – överenskommelse om prolongering av 

Principöverenskommelse lokala omställningsmedel och ändrad 

turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser  

22. Inbjudan och program till Trygghetsdag den 6 feb  

23. Inbjudan konferensen Regional utveckling 2020 den 13 maj  

24. Protokoll arbetsgivardelegationen 2019-12-19  

25. Protokoll CeSam med KS-ärenden 2019-12-02  

26. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall år 2020  

27. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner  

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 

 


