
Kommunfullmäktige Kallelse/föredragningslista 1 (2) 

2020-09-07 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: Onsdag den 16 september 2020, kl 16:00 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset 

Ordförande: Berit Martinsson 

Sekreterare: Maria Forneman 

Föredragningslista 

Sidnummer 

Mötets öppnande 

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i 
behörig ordning  

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

2. Lägesuppdatering om Coronapandemin,
Finspångs kommun

3. Information om verksamheten i regionen

4. Information från kommunfullmäktiges
beredningar

5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

6. Detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande)

7. Återrapportering utifrån granskning av

uppföljning och kontroll av avtal med externa

utförare

3

29 

8. Program för uppföljning av kommunalt och

privat driven verksamhet 2019-2022

33 

1



Kommunfullmäktige Kallelse/föredragningslista 2 (2) 

2020-09-07 

9. Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till

enskilda vägar i Finspångs kommun

44 

10. Fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen

11. Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument

12. Hyresavtal Sergelsgården

13. Återremiss Uppföljning bidrag till körkort för

elever som studerar på Bergska gymnasiet

55

64

77

114 

14. Revisionens granskning av lönehanteringen och

löneöversynsprocessen

148 

15. Utbyggnad av Fiber i Byle/Igelfors-området

16. Investeringsmedgivande Centrumutveckling

Bergslagsvägen etapp 1

178

237 

Valärenden

17. Val av ledamot till lärandeberedningen

18. Entledigande från uppdrag som ledamot i

omsorgsberedningen

246

247 

Anmälan av nya motioner, interpellationer,
frågor, medborgarförslag

19. Anmälan av medborgarförslag - rädda Auroras

minnessten

249 

20. Anmälan av medborgarförslag - ålanpassning av

vattenkraftverk i Finspång

251 

21. Anmälan av nytt medborgarförslag - hall för

boulespel

253 

22. Interpellation avseende gymnasieskolans

ekonomi och elevunderlag

256 

23. Delgivningar

2



  

 

Filip Ardryd 

2020-05-06  1 (2)  

Dnr KS.2020.0159  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande) 

 

Sammanfattning 

Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om en 

ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). Detta för 

att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara 

kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande 

åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss omfattning. Detta gavs 

positivt planbesked i kommunstyrelsen 2019-12-09 (KS.2019.0610).  

Kommunen har föreslagit att den del av byggnadsplanen som fastigheten Byle 

1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på tomten, 

ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för 

upphävning. 
 

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 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 så många synpunkter från olika perspektiv.  

 

Beslut om antagande 

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige 

får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en detaljplan 

som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen 

bedömer att denna detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna 

delegera antagandebeslutet till kommunstyrelsen. Detta skulle också ge en 

snabbare och smidigare planprocess.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:  

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för, detaljplan för Byle 

1:12 (Upphävande), 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 
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samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av 

planförslaget.  

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige 

att besluta:  

1. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta 

detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande), till kommunstyrelsen i enlighet 

med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.  

 

Bilagor 

Plankarta med bestämmelser 

Planbeskrivning 

Utredning om betydande miljöpåverkan 

Fastighetsförteckning 

 

Expediering 

Beslut ska meddelas:  

Sektor Samhällsbyggnad 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 236   Dnr: KS.2020.0159 

 

Detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande) 

Sammanfattning 

Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om en 

ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). Detta för 

att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara 

kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande 

åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss omfattning. Detta gavs 

positivt planbesked i kommunstyrelsen 2019-12-09 (KS.2019.0610).  

Kommunen har föreslagit att den del av byggnadsplanen som fastigheten Byle 

1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på tomten, 

ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för 

upphävning. 
 

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 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 så många synpunkter från olika perspektiv.  

 

Beslut om antagande 

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige 

får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en detaljplan 

som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen 

bedömer att denna detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna 

delegera antagandebeslutet till kommunstyrelsen. Detta skulle också ge en 

snabbare och smidigare planprocess.  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för, detaljplan för Byle 

1:12 (Upphävande), 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 

samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av 

planförslaget.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

3. Att delegera beslutet om att anta detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande), 

till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen.  

- - - - - 
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Upphävande av detaljplan för 
 

Byle 1:12 

 Planbeskrivning 

Dnr 2020.0159 
2020-05-05 

Samrådshandling 
 

Antagen 20XX-XX-XX 
Laga kraft 20XX-XX-XX 

 

8



 

 

U P P H Ä V A N D E  A V  D E T A L J P L A N  F Ö R …  

 

Byle 1:12 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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Sammanfattning 

Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om 
en ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). 
Detta för att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genom-
förts ska få vara kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en 
bullerdämpande åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss 
omfattning.  
Kommunen har föreslagit att den del av detaljplanen som fastigheten Byle 
1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på 
tomten ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget 
för upphävning.   
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Om detaljplanen  

Detaljplanens handlingar  

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:  

• Planbeskrivning (detta dokument)  

• Plankarta i storlek A2 i skala 1:2000 

• Behovsbedömning (finns på samhällsplaneringsenheten)  

• Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten)  

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) enligt dess lydelse efter 1 juli 2019.   

Förfarande  

Upphävandet av del av detaljplan tas fram med standardförfarande.  

Planprocess och skede  

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden, samråd, granskning och anta-
gande. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet ge-
nomförs så att alla berörda parter får vara delaktiga och ges möjlighet att på-
verka planeringen. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna 
synpunkter finns medan granskningsskedet är öppet för att framföra an-
märkningar. 

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade 
i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och even-
tuellt mera detaljerat i program. En planprocess med standardförfarande tar 
cirka ett år att genomföra. Här nedan beskrivs planprocessens skeden. 
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Samråd 

Under samrådsskedet blir förutsättningarna allt mer bestämda och ett förslag 
till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till berörda in-
tressenter samt ställs ut för allmänheten. De synpunkter som lämnas från 
fastighetsägare, eventuella hyresgäster, organisationer, myndigheter med 
flera redovisas i en samrådsredogörelse. 

Granskning 

Kommunen ska kungöra förslaget till detaljplan och hålla det tillgängligt för 
granskning under en granskningstid på minst två veckor. Sakägare blir un-
derrättade om granskningen. Efter granskningstiden ska kommunen sam-
manställa inkomna skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. 

Antagande 

Planförslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 

Överklagande 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp 
på kommunens anslagstavla. De som senast under granskningstiden skriftli-
gen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att 
överklaga planbesluten.  

Beslut som fattas med stöd av plan- och bygglagen kan överklagas till läns-
styrelsen, därefter till mark- och miljödomstolen och efter det, som sista in-
stans, till mark- och miljööverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd till 
mark- och miljööverdomstolen. 

Handlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

• Fastighetsförteckning 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att upphäva del av byggnadsplanen B24 på 
fastigheten Byle 1:12 för att möjliggöra byggnationen av ett plank ut mot 
vägen.  
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luft-
kvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i sam-
hällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utom-
husluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som regleras är 
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 
2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, ar-
senik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där sam-
verkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. 
SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med föregående 
år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne.1 

MKN vatten 

Tisnaren som är belägen ca 300 meter från området som upphävs. Tisnaren 
har en god ekologisk status men dock har sjön inte en kemisk status som 
kan anses vara god. Det som gör att sjön inte uppnår en god kemisk status är 
kvicksilverhalten i vattnet som överskrider gränsvärdet. Samtliga vattenföre-
komster i Sverige anses dock överskrida detta gränsvärde. En annan anled-
ning till att sjön inte uppnår en god kemisk status enligt MKN är de poly-
bromerade difenyletrar som bland annat sprids till Sveriges sjöar genom at-
mosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter (försurat regn). Därmed bör 
inte ett upphävande av del av detaljplanen påverka MKN negativt då det inte 
är det området som upphävs som bidrar till att dessa gränsvärden överskrids.  

Riksintresse 

Inga riksintressen finns i området.  

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget i de norra delarna av Finspångs kommun, längsmed 
sjön Tisnaren och strax sydväst om Byle tätort.  

 

 

1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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Markägoförhållanden 

Marken inom upphävandeområdet ägs av privatpersoner. 

 

 

Området för upphävande markerat med rött, området är cirka 0,5 ha stort. 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 
området som planlagt.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

På platsen finns i dagsläget en byggnadsplan för ett antal fastigheter där fas-
tigheten Byle 1:12 ingår. Denna byggnadsplan har benämningen B24 (Dnr: 
05-SKI-673). Delar av denna föreslås upphävas. Den del som föreslås upp-
hävas presenteras i bilden nedan.  
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7 

 

Miljöbedömning 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella byggnads-
planen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan. Upphävandet är endast 
av administrativ art.  

Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL behöver därför 
inte upprättas för aktuell detaljplan.  

Strandskydd 

Området är inte belagt med strandskydd.  

Kommunala beslut i övrigt 

Den 9 december 2019 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av 
kommunstyrelsen att upphäva del av detaljplan B24 (Dnr: KS.2019.0610).  

Planförslaget bedöms inte strida mot kommunala riktlinjer eller 
styrdokument.  

Planförslag och konsekvenser 

Gator och trafik 

I planområdet finns ingen gata eller trafik. Dock finns det gata och väg i di-
rekt anslutning till planområdet men ingen förändring bedöms ske utifrån 
planförslaget. Den lilla vägen som närmast fastigheten är en grusväg som 
används främst som en tillfartsväg. Skedevivägen som går genom Byle bin-
der samman Södermanland med Östergötland och Finspång med Vingåker.  
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Natur 

I det område som föreslås upphävas finns möjligtvis miljövärden då områ-
det ligger i en trakt med mycket höga naturvärden. Dessa miljövärden bör 
dock inte påverkas då de är placerade på privatpersoners fastighet och ingen 
förändring planeras ske vad gäller den frågan.   

Kulturmiljö 

I planområdet finns inga kända fornlämningar eller annan kulturellt viktig 
miljö.  

Störningar och riskfrågor 

Ingen negativ påverkan gällande risk och säkerhet förväntas utifrån planför-
slaget.  

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns i området.  

Buller 

Bullernivåer vid fasad förväntas minska av upphävandet av del av befintlig 
detaljplan då det möjliggör för byggnation av plank längsmed fastighets-
gränsen som fungerar som en bullerdämpande åtgärd. Från fastigheten Byle 
1:12 är det ca 50 meter till Skedevivägen som har en hastighetsgräns på 50 
km/h. Enligt Boverkets och Sveriges Kommuner och Landstings informat-
ionsblad ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” så kommer en ekvivalent ljud-
nivå att hamna på 62 dBA vid ca 5000 fordonsrörelser per dygn. Detta är 
dock vid 10 meter från vägmitt medan fastigheten Byle 1:12 ligger på ca 50 
meter från vägmitt. 62 dBA minus avståndet på 50 meter med en mjuk mark 
mellan väg och fastighet gör att den ekvivalenta bullernivån hamnar på ca 
55 dBA. På fastigheten Byle 1:12 har också ett plank uppförts vilket sänker 
bullernivån ytterligare.  

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Dagvattenhanteringen inom det område som upphävs kommer att i framti-
den att avvattnas på samma sätt som det gör på platsen för tillfället.  

Genomförande av detaljplan 

Administrativa frågor 

Upphävande har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum be-
slutet vinner laga kraft.  
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Organisatoriska frågor 

Upphävandet handläggs med ett standardförfarande. Efter granskning upp-
rättas ett granskningsutlåtande där framförda synpunkter redovisas och 
kommenteras.  

Preliminär tidplan 

Tidplanen kan komma att ändras under framtagandet av upphävning av del 
av B24 (Byggnadsplan 24).  

Planering:  
Samråd om detaljplan Våren 2020 
Granskning av detaljplan Hösten 2020  
Detaljplan laga kraft * Vinter 2020/2021 

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommun-
styrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett över-
klagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till 
två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomfö-
randet. 

Avtal, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor 

Upphävandet av del av detaljplanen kräver inga nya fastighetsbildningsåt-
gärder.  

Efter att planändringen vinner laga kraft kommer det område som avses 
upphävas att vara planlöst.  

Fastigheten som berörs av upphävandet är i privat ägo.  

Ekonomiska frågor 

Upphävande av byggnadsplan bekostas av privatpersoner som ansökt om 
planbesked.  

Deltagande i planarbetet 

Tjänstemän 

Kommunens tjänstemän har deltagit i arbetet.  

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Filip Ardryd 
Planförfattare 
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Checklista för undersökning om 

betydande miljöpåverkan detaljplaner

Datum: 2020-05-05
Dnr.: 2020.0159

1 (7)

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och 
miljöbalkens MKB-förordning

Planens beteckning Detaljplan för Byle 1:12

Planens syfte och 
lokalisering

Planens syfte är att upphäva del av B24 för att kunna möjliggöra 
byggnation av plank där det idag är prickmark. 

Förhållande till andra 
planer

Upphäver del av B24. 

Tidigare 
miljöutredningar 
inventeringar

Kommunens bedömning
Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva 
genomföras.

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder. 

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. 

Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen 
eller i särskild MKB.
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens 
bestämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument 
utvärderas eller kommenteras. 

Förordnanden, skydd och 
tillståndskrav
- som alltid ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan.

Ja Nej Kommentarer/kunskapsläge

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet 
som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även 
tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande 
risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.)

X

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 
åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 
(1998:905) om MKB.

X

Medger planen/ändringen verksamheter eller 
åtgärder som kräver tillstånd för 
vattenverksamhet eller markavvattning enligt 11 
kap miljöbalken?

X

Medger planen/ändringen verksamheter eller 
åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt 
7 kap 28 a (Natura 2000) i miljöbalken?

X

Riskerar planen/ändringen att bidra till att en 
miljökvalitetsnorm överskrids i eller utanför 
planområdet?

X

Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt 
miljöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen 
medger har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att 
genomförandet av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan 
medges. Kommunen har dock alltid möjligheten att göra ett avsteg om det uppenbart kan 
motiveras med stöd av kriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. Denna möjlighet 
skall dock nyttjas ytterst restriktivt. 

Kriterierna och orsakerna till det beror på lagstiftningens utformning och därigenom 
lagstiftarens presumtiva bedömningar. Konsekvensen om avsteget ogillas kan innebära gillade 
överklaganden och därmed väsentliga förseningar och fördyrade omkostnader.  
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Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens 
bilaga 2 och 4

Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning.

Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Befolkning
Sammanhängande grönstråk 
och grönytor i tätort.

X

Rekreationsområde X

Tyst/ostörd miljö X

Barriäreffekter X Bör inte ge upphov till en barriäreffekt då 
det sedan tidigare funnits en granhäck på 
platsen.  

Social miljö som 
aktivitetsplats, träffpunkter, 
föreningsliv

X

Trygghet i utemiljöer X Trygghet kan antas öka då planket kommer 
att ha bullerdämpande effekter. 

Kulturmiljö X

Människors hälsa och säkerhet
Vattenskyddsområde eller 
risk för dricksvattenbrunnar

X

Skredrisk X

Översvämningsrisk X

Lokalklimat X

Ljusförhållanden X

Radon i mark X Finspång kommuns generella inställning är att all 
byggnation ska genomföras radonsäkert.
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Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Gifter i miljön och 
markföroreningar

X

 60

LAeq,24h 

 70 
LAeq,24h 
70 
LAmax,24

Buller från omgivning och till 
omgivning

X Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar 
inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter 
men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Buller vid fasad? X  60

LAeq,24h 

EMF/strålning X

Mängden av hälsofarliga 
ämnen i luft (verksamheter, 
trafik, uppvärmning, partiklar, 
lukt, allergener etc)

X

Mängden hälsofarliga ämnen i 
vatten

X

Olycksrisk - farligt gods och 
farliga ämnen.

X

Olycksrisk - trafiksäkerhet X

Trafiksituationen inom och 
utom planområdet

X

Kommer detaljplanen att ge 
upphov till betydande ökning 
av fordonstrafik

X

Mark, vatten och Miljö
Geologi/hydrologi (nivå, 
riktning tillgång)

X

Alstrande av föroreningar till 
mark

X

Grundvatten (kvalité) X

Ytvatten (nivå, riktning, 
tillgång kvalité)

X
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Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Naturmiljö och vattenmiljö
Skyddsvärd naturmiljö X

Kända skyddsvärda arter X

Speciella särdrag i 
naturmiljön och vattenmiljön 
och sammansättningen av 
växt/djurarter.

X

Rödlistad eller hotad 
växt/djurart 

X

Möjligheten för flora och 
fauna att röra sig mellan olika 
områden.

X

Hushållning med resurser
Alstringen av avfall X

Landskaps-/ stadsbild X
 Helt



Delvis



Inte 
alls    


Nyttjandet av befintlig 
infrastruktur, 
(el,tele,väg,värme,VA,etc) 

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24. 

Nyttjandet av befintliga 
byggnader

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Nyttjandet av närliggande 
service,(lokaltrafik, affär, 
fritidsanl. etc.) 

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Fastighetsnära källsortering Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Människors möjlighet att gå 
eller cykla som mest 
rationella färdsätt.

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Möjlighet att nyttja odlingsbar 
mark

X
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Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Sammanhängande orört 
markområde.

X

Riksintressen
MB 3 kap 2 § 

- om skyddet för opåverkade 
områden

X

MB 3 kap 3 §

-om särskilt känsliga områden ur 
ekologisk synpunkt

X

MB 3 kap 4 §

- om jord- och skogsbruk

X

MB 3 kap 5 §

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket

X

MB 3 kap 6 §

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet

X

MB 3 kap 8 §

- om områden lämpliga för vissa 
anläggningar.

X

MB 3 kap 9 §

- om totalförsvarets behov

X

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge
Ger planen förutsättningar till 
miljöfarlig verksamhet?

X

Kan planen reglera 
miljöfarliga verksamheten? 
Alternativ reglera skyddsåtgärder 
som minimerar störning eller 
påverkansnivån?

Ger inte förutsättningar för miljöfarlig verksamhet. 

Påverkar planen 
byggnadsminne, fornminne, 
världsarv etc?

X
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Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge
Innebär planen 
kompletteringsbebyggelse 
eller förtätning av tätorten?

X Upphävande av del av B24 genomförs för att 
möjliggöra en kompletteringsbebyggelse i form av 
ett plank. 

Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge
Frisk Luft X
Grundvatten av god kvalité X
Levande sjöar och vattendrag X
Myllrande våtmarker X
Ingen övergödning X
Bara naturlig försurning X
Levande skogar X
Ett rikt odlingslandskap X
God bebyggd miljö X
Giftfri miljö X
Säker strålmiljö X
Skyddade ozonskikt X
Begränsad klimatpåverkan X
Ett rikt växt och djurliv X

Upprättad av:

Filip Ardryd 
Planarkitekt
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Dnr 2020.0159
Fastighetsförteckning
2020-05-11

1 (3)

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se

Detaljplan för

Upphävande av byggnadsplan B24, 

fastigheten Byle 1:12

Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande

FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET

Byle 1:12 Birger Schlaug, Lena Rosén Schlaug, Sagoliden 
102, 64394 Vingåker. 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET

Byle 1:7 Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394 
Vingåker

Byle 1:34 Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394 
Vingåker

Byle 1:47 Anna Kristina Margareta Molberg, Byle 101, 
64394 Vingåker. 

Byle 1:63 Barbro Wasborg, Skedevivägen 410, 64394 
Vingåker. 

Byle 1:64 Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394 
Vingåker. 

Byle 1:65 Magnus Hägnefelt, Hagagatan 16 LGH 1201, 
11348 Stockholm. 

Ebba Hägnefelt, Friluftsvägen 10 LGH 1002, 
18129 Lidingö. 

Byle 1:66 Tomas Eriksson, Skedevivägen 418, 
Lindesborg, 64394 Vingåker. 

Byle 1:67 Ingemar Haglund, Byle 104, 64394 Vingåker. 

Byle 2:4 Hans Erik Wallin, Byle Västergården 204, 
64394 Vingåker. 

Byle 2:5 Henrik Hertzberg, Elinshällsvägen 14, 18190 
Lidingö. 

Louise Hertzberg, Norra Agnegatan 45 LGH 
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1402, 11229 Stockholm. 

Byle 2:11 Eva Jonsson, Peter Jonsson, Formaregatan 2, 
58737 Linköping. 

Byle 2:17 Ann-Charlotte Hultman Andersson, Stora 
Sjögetorp 1, 64392 Vingåker. 

Byle 2:34 Nils Torbjörn Pettersson, Skedevivägen 419, 
64394 Vingåker. 

Byle 2:36 Finspångs kommun, 61280 Finspång. 

Byle 2:37 Vivianne Lind Pousar, Jan Erik, Pousar, Kales 
väg 10, 64394 Vingåker. 

Byle 2:38 Sixten Karlsson, Anita Larsson, Kales väg 8, 
64394 Vingåker. 

Byle 2:39 Mats René Vallin Lindqvist, Elisabeth Charlotta 
Vallin, Kales väg 6, 64394 Vingåker. 

Byle 2:40 Rolf Lennart Olsson, Kales väg 4, 64394 
Vingåker. 

Byle 2:41 Mårten Olofsson, Kales väg 2, 64394 Vingåker. 

Byle 2:42 Ann- Margrethe Thorin, Tisnarevägen 10, 64394 
Vingåker. 

Byle 2:43 Pirkko Johansson, Tisnarevägen 8, 64394 
Vingåker. 

Byle 2:45 Finspångs kommun, 61280 Finspång. 

Byle 2:46 Finspångs kommun, 61280 Finspång. 

Byle 2:47 Finspångs kommun, 61280 Finspång. 

Byle 2:48 Cecilia Holmgren, Tisnarevägen 6, 64394 
Vingåker. 

Byle 2:49 Karin Bolander, Johan Bolander, Banvägen 8 
LGH 1101, 18278 Stocksund. 

Byle 2:50 Kalefjärdens fastigheter, Byle Tisnaräng 1, 
64394 Vingåker. 

Byle 2:51 Ann- Christine Svensson, Rolf Stefan Olsson, 
Kales väg 5, 64394 Vingåker. 

Byle 2:52 Finspångs kommun, 61280 Finspång. 

Byle 2:53 Susanne Veronica Yvonne Vallin, Harald 
Vallin, Tisnarevägen 3, 64394 Vingåker. 

Byle 2:54 Helena Adasevic, Dragan Adasevic, Kales väg 
3, 64394 Vingåker. 

Byle 2:55 Ove Petersson, Tisnarevägen 5, 64394 Vingåker. 
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Filip Ardryd
Planförfattare

Byle 2:56 Bo Olofsson, Kales väg 1, 64394 Vingåker. 

Byle 2:57 Lena Söderström Björn, Tomas Björn, Kales väg 
12, 64394 Vingåker. 

Byle 2:58 Torgny Andersson, Gullevi Eriksson, Kales väg 
14, 64394 Vingåker. 

Byle 2:59 Louise Palmerud, Kales väg 16, 64394 
Vingåker. 

Byle 2:60 Kjell Johansson, Ann- Katrin Andersson, Kales 
väg 18, 64394 Vingåker. 

Byle 2:61 Mats Erik Johansson, Kales väg 20, 64394 
Vingåker. 

Byle 2:62 Lennart Westerlund, Nedre Torekällgatan 3, 
15172 Södertälje. 

Sågartorpet 1:3 Percy Nils Lennart Olsson, 64394 Vingåker. 

SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET

Byle S:1 Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle 
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3. 

Byle S:5 Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle 
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3.

Byle S:7 Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle 
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3.

Byle GA:3 Byle 2:37, Byle2:38, Byle 2:39, Byle 2:40, Byle 
2:41, Byle 2:42, Byle 2:43, Byle 2:48, Byle 
2:50, Byle 2:51, Byle 2:52, Byle 2:53, Byle 
2:54, Byle 2:55, Byle 2:56, Byle 2:57, Byle 
2:58, Byle 2:59, Byle 2:60, Byle 2:61. 

Samhällsplaneringsenheten
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Dnr KS.2020.0213  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Återrapportering utifrån granskning av uppföljning och 
kontroll av avtal med externa utförare 

 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare. Granskningen syftar till att 
belysa om den interna kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa 
utförare är tillräcklig. Den samlande revisionella bedömningen är att den interna 
kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa utförare inte är helt tillräcklig. 
Bedömningen baseras på delbedömningen av de sex kontrollmålen. Ett av 
kontrollmålen bedöms som uppfyllt, tre som delvis uppfyllda och två som ej 
uppfyllda.  
  
Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas följande 
rekommendationer: 
 
Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare i enlighet med kommunallagen  
 
Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande nivå och 
eventuellt på nämndnivå  
 
Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar  
 
Revisionsrapporten är hanterad i kommunfullmäktige 2020-02-26. 
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader. 
Förvaltningen har sett över revisionsrapporten och ser följande: 

1. Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med 

kommunallagen  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av 

kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för 

mandatperioden. Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner 

och regioners (SKR:s) rekommendationer och utifrån SKRs bedömningar 

på goda exempel från andra kommuner. 
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Dnr KS.2020.0213  

  

 

 

2. Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på 

övergripande nivå och eventuellt på nämndnivå 

 

I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven 
verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att kommunstyrelsen 
ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig plan för 
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska 
omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i 
kommunal regi. 
Planen ska innehålla  

1. En sammanfattande beskrivning av kommunstyrelsens 
uppföljningsansvar.  

2. Vad som ska följas upp.  

3. Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 
verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)  

4. Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna.  

5. Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat 
av tidigare uppföljningar).  

6. Tidplan  

7. Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till 
allmänhet).  

Förvaltningen föreslår att planen lämpligen inkluderas i internkontrollplanen 
och att internkontrollplanen även inkluderar bolagen. 

3. Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar  

I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven 
verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att olika typer av 
uppföljning kan bli aktuellt vid olika tidpunkter och beroende på 
verksamhet. Inom några av kommunens områden är uppföljning och tillsyn 
reglerat i lag, vilket styr vilken typ av uppföljning som är möjlig.  

 

Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. att ta till protokollet att revisionens rekommendationer under punkt 1, 2, 3 
är åtgärdade.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 259   Dnr: KS.2020.0213 

 

Återrapportering utifrån granskning av uppföljning och kontroll 
av avtal med externa utförare 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare. Granskningen syftar till 

att belysa om den interna kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa 

utförare är tillräcklig. Den samlande revisionella bedömningen är att den interna 

kontrollen av den verksamhet som bedrivs av externa utförare inte är helt 

tillräcklig. Bedömningen baseras på delbedömningen av de sex kontrollmålen. 

Ett av kontrollmålen bedöms som uppfyllt, tre som delvis uppfyllda och två som 

ej uppfyllda.  

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas 

följande rekommendationer: 

 

 Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med 

kommunallagen  

 

 Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande 

nivå och eventuellt på nämndnivå  

 

 Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar  

 

Revisionsrapporten är hanterad i kommunfullmäktige 2020-02-26. 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader. 

Förvaltningen har sett över revisionsrapporten och ser följande: 

1. Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med 

kommunallagen  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av 

kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för 

mandatperioden. Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner 

och regioners (SKR:s) rekommendationer och utifrån SKRs bedömningar 

på goda exempel från andra kommuner. 
 

2. Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på 

övergripande nivå och eventuellt på nämndnivå 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven 

verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att 

kommunstyrelsen ska med kommunfullmäktiges program som grund 

utarbeta en årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska 

följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. 

även verksamhet i kommunal regi. 

Planen ska innehålla  

1. En sammanfattande beskrivning av kommunstyrelsens 

uppföljningsansvar.  

2. Vad som ska följas upp.  

3. Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)  

4. Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna.  

5. Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat 

resultat av tidigare uppföljningar).  

6. Tidplan  

7. Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till 

allmänhet).  

Förvaltningen föreslår att planen lämpligen inkluderas i 

internkontrollplanen och att internkontrollplanen även inkluderar 

bolagen. 

3. Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar  

I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven 

verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att olika typer av 

uppföljning kan bli aktuellt vid olika tidpunkter och beroende på 

verksamhet. Inom några av kommunens områden är uppföljning och 

tillsyn reglerat i lag, vilket styr vilken typ av uppföljning som är möjlig.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ta till protokollet att revisionens rekommendationer under punkt 1, 2, 

3 är åtgärdade 

- - - - - 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 
verksamhet 2019-2022 

 

Sammanfattning 
Kommuninvånare kan antas förutsätta att de tjänster som kommunen 
tillhandahåller håller en likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en 
privat utförare. Från och med den 1 januari 2015 gäller därför att 
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

Programmet anger hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare, 
d.v.s. inte bara välfärdstjänster utan även till exempel infrastruktur. Bestämmelserna, 
som återfinns i 5 kap. kommunallagen (2017:900), syftar till att förbättra uppföljning 
och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet.  

Fullmäktiges program ska innehålla: 
 
• mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av 
kommunen  
 
• hur uppföljning ska ske  
 
• hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska 
garanteras  

I Finspångs kommun omfattar programmet för uppföljning såväl privata som 
kommunala utförare.  

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och 
riktlinjer för när verksamhet bedrivs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer ska 
i tillämpliga delar även omfatta utförare i kommunal regi. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av kommunalt 
och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för mandatperioden. 
Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) 
rekommendationer och utifrån SKRs bedömningar på goda exempel från andra 
kommuner. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta  

1. Att anta Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 
verksamhet i Finspångs kommun mandatperioden 2019-2022. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 260   Dnr: KS.2020.0495 

 

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 
verksamhet 2019-2022 

Beskrivning av ärendet 
Kommuninvånare kan antas förutsätta att de tjänster som kommunen 

tillhandahåller håller en likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller 

av en privat utförare. Från och med den 1 januari 2015 gäller därför att 

kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 

riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

Programmet anger hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska 

tillgodoses. Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare, 

d.v.s. inte bara välfärdstjänster utan även till exempel infrastruktur. 

Bestämmelserna, som återfinns i 5 kap. kommunallagen (2017:900), syftar till att 

förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn 

i privata utförares verksamhet.  

Fullmäktiges program ska innehålla: 

• mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag 

av kommunen  

• hur uppföljning ska ske  

• hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare 

ska garanteras  

I Finspångs kommun omfattar programmet för uppföljning såväl privata som 

kommunala utförare.  

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål 

och riktlinjer för när verksamhet bedrivs av privata utförare. Dessa mål och 

riktlinjer ska i tillämpliga delar även omfatta utförare i kommunal regi. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av 

kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för 

mandatperioden. Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner och 

regioners (SKR:s) rekommendationer och utifrån SKRs bedömningar på goda 

exempel från andra kommuner.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 

verksamhet i Finspångs kommun mandatperioden 2019-2022 

- - - - - 
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U N D E R R U B R I K  

Program för uppföljning av kommunalt och privat 

driven verksamhet i Finspångs kommun 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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Bakgrund 

Kommunernas möjligheter att överlämna skötseln av kommunala angelägenheter regleras i 

kommunallagens kapitel 10. Överlämnande kan ske till en juridisk person eller enskild 

individ. Skötseln kan bedrivas av kommunalt hel- eller delägda bolag, stiftelser som 

kommunen bildat ensam eller tillsammans med andra, föreningar där kommunen bestämmer 

tillsammans med andra, samt slutligen helt privata utförare.  

 

En privat utförare kan till exempel vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk 

förening, en ideell förening eller en stiftelse, men kan också vara en enskild individ. Även 

idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Överlämnandet 

till privata utförare regleras i normalfallet genom avtal och efter genomförd upphandling 

enligt LOU.  

 

Kommuninvånare kan antas förutsätta att de tjänster som kommunen tillhandahåller håller en 

likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare. Från och med 

den 1 januari 2015 gäller därför att kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett 

program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 

utförare.  

 

Programmet anger hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare, d.v.s. inte bara 

välfärdstjänster utan även till exempel infrastruktur. Bestämmelserna, som återfinns i 5 kap. 

kommunallagen (2017:900), syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata 

utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.  

Kommuner och regioner får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal 

angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Det gäller dock inte om det i lag 

eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd eller om den 

innefattar myndighetsutövning.  

Fullmäktiges program ska innehålla: 

 

• mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen  

 

• hur uppföljning ska ske  

 

• hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras  

I Finspångs kommun omfattar programmet för uppföljning såväl privata som kommunala 

utförare.  

 

Definitioner 

Kommunen är huvudman för flertalet välfärdstjänster och har därigenom enligt lag, ansvar 

för att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till kommunens invånare. 

Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett vem som är utförare.  
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Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän.  

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om 

vården av en kommunal angelägenhet enligt 10 kap. 7 § KL. En privat utförare är en privat 

aktör utan kommunalt ägande. Ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan 

stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 6 § KL är alltså inte att betrakta som privata 

utförare.  

Privata aktörer kan bli utförare av en kommunal angelägenhet genom att  

1. vinna en offentlig upphandling enligt LOU1
1
  

2. kvalificera sig för att ingå i ett valfrihetssystemenligt LOV
2
 eller 

3. sälja enstaka tjänster till kommunen.  

Kommunen är huvudman för verksamhet som bedrivs enligt 1) och 2). Däremot är 

kommunen inte huvudman för verksamhet enligt 3) och inte heller för privata utförare 

som driver förskola och skola.  

 

Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för 

upphandling av verksamhet  

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och 

riktlinjer för när verksamhet bedrivs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer ska i 

tillämpliga delar även omfatta utförare i kommunal regi. 

Kommunfullmäktige uppdrar i och med detta program till kommunstyrelsen att med 

utgångspunkt i detta program ansvara för att säkerställa att utförare (oavsett driftsform) 

inom kommunstyrelsens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 

 de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att gälla för 

verksamheten.  

 de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställer för 

respektive verksamhet. 

Uppföljning  

När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten (10 kap 8 § KL).  

Uppföljning görs i huvudsak av två skäl:  

 som kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, 

godkännande samt förfrågningsunderlag, anbud och avtal.  

                                                 
1
 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

2
 Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
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 som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och 

förbättrade tjänster.  

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och 

svarar också för att detta regleras i de avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med varje 

utförare. I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och 

utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt 

rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen, i nationella register eller till andra 

myndigheter.  

Avtalet/uppdragsbeskrivningen ska också reglera hur kommunens uppföljningar 

återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten.  

Ovanstående kommer att regleras successivt vartefter nya avtal och överenskommelser 

träffas med utförare. 

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten  

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som gäller för kommunens samtliga 

verksamheter, även de som drivs i privat regi på uppdrag av kommunen.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att återrapportera måluppfyllelse och resultat kopplat till 

målen. Detta görs i samband med delårsuppföljning samt i årsredovisning. 

Utöver måluppfyllelse ska kommunstyrelsen följa upp de avtal som nämnden tecknat med 

privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i 

kommunens egen regi.  

Plan för kommunstyrelsens årliga uppföljning  

Kommunstyrelsen ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en årlig 

plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta 

samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i kommunal regi. Planen ska 

bifogas och följas upp och redovisas i samband med delårsrapportering och 

årsredovisning. Denna plan bör vara en del av internkontrollplanen. Bolagens uppföljning 

regleras särskilt i ägardirektiv och bolagsordning men det vore en fördel om bolagen 

inkluderas i internkontrollen. 

Planen ska innehålla  

1. En sammanfattande beskrivning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar.  

2. Vad som ska följas upp.  

3. Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, 

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)  

4. Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna.  

5. Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av 

tidigare uppföljningar).  
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6. Tidplan  

7. Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet).  

 

Former för uppföljning  

Olika typer av uppföljning kan bli aktuellt vid olika tidpunkter och beroende på 

verksamhet. Inom några av kommunens områden är uppföljning och tillsyn reglerat i lag, 

vilket styr vilken typ av uppföljning som är möjlig.  

Följande uppföljningsformer är dock generella och omfattar även verksamhet utförd i 

kommunens egen regi:  

Vad? Hur? Kommentarer 

Regelbunden och riktad 

tillsyn/insyn/uppföljning 

Kontrollera att 

verksamheten arbetar 

utifrån avtal, lagar och 

regler 

Tillsyn utövas dels av 

kommunen, dels av 

tillsynsmyndigheter (t ex 

inspektionen för vård och 

omsorg för socialtjänst).  

Uppföljning görs av 

kommunen utifrån 

uppdrag/avtal, lagar och 

regler. 

Kommunen har insynsrätt i 

fristående skolor. 

Kommunen har därigenom 

rätt att hålla sig informerad 

om den fristående skolans 

verksamhet, däremot inte att 

göra påpekanden eller 

utfärda förelägganden.  

Riktad 

tillsyn/insyn/uppföljning 

görs på förekommen 

anledning utifrån behov av 

att granska ett specifikt 

område, en specifik fråga 

eller efter ett inkommet 

klagomål. 

Oanmälda besök Ge en översiktlig bild av 

förhållandena på ett stort 

antal verksamheter 
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Individuppföljning Kontroll av att enskild som 

får någon insats från 

kommunen får rätt stöd i 

överensstämmelse med 

eventuella beslut 

 

 

 

Allmänhetens insyn  

Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare, ska kommunen eller 

regionen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över (10 kap. 9 § KL).  

Utföraren ska kunna lämna information när kommunen begär det. Informationen ska göra 

det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. Nämnden ska i sin begäran 

precisera vilken information som efterfrågas. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter 

begränsas till att omfatta sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete eller inte 

strider mot lag eller annan författning. 

Den information som lämnas till kommunen med ska inte anses utgöra 

företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.  

Redovisning av resultat  

Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för verksamhets- och budgetuppföljning 

ska kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar. 

Huvudsakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. Informationen ska vara lätt 

tillgänglig, informativ och överskådlig. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda 
vägar i Finspångs kommun 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-04 om särskilda satsningar för vägföreningar 
2018. Förvaltningen fick då i uppdrag att utarbeta ett förslag till regelverk för 
utbetalning av bidrag till vägföreningar. Riktlinjerna baseras till största delen på 
Trafikverkets grunder för bidrag till enskilda vägar. Riktlinjerna kommer underlätta 
och tydliggöra kommunens handläggning av befintliga och nytillkomna 
vägföreningar.  
 
I strategisk plan 2020-2022 och budget 2020 finns kommungemensamma medel 
avsatta för vägföreningar med 495 000 kronor. På grund av den ökade ersättningen 
till vägföreningar föreslås av dessa medel överförs till sektor samhällsbyggnad från 
och med budgetår 2020. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att överföra 495 000 kronor från kommungemensamma medel till sektor 
samhällsbyggnad från och med budgetår 2020 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att 
besluta: 

2. Att anta det föreslagna regelverket för utbetalning av bidrag till 
vägföreningar. 

 

 
Bilaga: Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till vägföreningar 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 262   Dnr: KS.2018.1180 

 

Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar i 
Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-04 om särskilda satsningar för 

vägföreningar 2018. Förvaltningen fick då i uppdrag att utarbeta ett förslag till 

regelverk för utbetalning av bidrag till enskilda vägar. Riktlinjerna baseras till 

största delen på Trafikverkets grunder för bidrag till enskilda vägar. Riktlinjerna 

kommer underlätta och tydliggöra kommunens handläggning av befintliga och 

nytillkomna enskilda vägar.  

 

I strategisk plan 2020-2022 och budget 2020 finns kommungemensamma medel 

avsatta för vägföreningar med 495 000 kronor. På grund av den ökade 

ersättningen till vägföreningar föreslås av dessa medel överförs till sektor 

samhällsbyggnad från och med budgetår 2020. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att överföra 495 000 kronor från kommungemensamma medel till sektor 

samhällsbyggnad från och med budgetår 2020 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att anta det föreslagna regelverket för utbetalning av bidrag till enskilda 

vägar. 

 

- - - - - 
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Regler och riktlinjer för kommunala 
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1 

 

Sammanfattning 

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De 

allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala. I Sverige finns det    

98 400 km statliga vägar och 46 500 km kommunala gator och vägar.  

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. Det är 

väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en 

eller flera markägare väghållare, ibland fungerar organisationer som 

väghållare, exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och 

samfällighetsföreningar. 

En stor andel av de enskilda vägarna är skogsbilvägar som i många fall inte 

är öppna för allmän motorfordonstrafik. 

Bidrag till enskilda vägar betalas ut bland annat för att vägen ska hållas 

öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv på 

landsbygden. 

Cirka 75 900 km enskilda vägar får statsbidrag, reglerat enligt förordningen 

(1989:891) om statsbidrag till för enskild väghållning. Sammanlagt är det ca 

23 000 väghållare som ansvarar för enskilda vägar med statsbidrag. 

Av Sveriges 290 kommuner betalar vissa ut bidrag efter beslut i 

kommunfullmäktige. 
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Inledande bestämmelser 

Detta dokument innehåller riktlinjer för kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar i 

Finspångs kommun. Riktlinjerna baseras till största delen på Trafikverkets grunder för bidrag 

till enskilda vägar. 

 

Väghållare och väghållaransvar 

Väghållare för enskilda vägar kan vara: 

 enskild markägare 

 samfällighetsföreningar som är bildade enligt anläggningslagen 

 vägsamfälligheter och vägföreningar som är bildade enligt äldre lagstiftning 

 ideella föreningar som är bildade genom så kallade frivilliga överenskommelser 

 

Väghållaren ansvarar för att de lagar och förordningar som gäller för enskilda vägar följs. 

Exempel på dessa förordningar är: 

 Anläggningslag (1973:1149) (AL) 

 Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) (SFL)  

 Miljöbalk (1998:808) (MB) 

 Trafikförordning (1998:1276) (TrF) 

 Lagen om offentlig upphandling (LoU) 

 Bidragsförordningen (2004:100) 

 

Från och med 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter 

tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från lagen om enskilda vägar (EVL). Det 

innebär att benämningarna vägförening och vägsamfällighet från EVL är att anse som 

gemenhetsanläggningar vilka förvaltas av en samfällighetsförening. Utifrån ovanstående så 

benämns den här typen av samverkansform i texten fortsättningsvis vägsamfälligheter. 

 

Vid arbeten för en enskild väg har väghållaren ansvaret för åtgärderna som sådana, att 

lämpliga samråd genomförs och att inhämta de tillstånd och dispenser som krävs.  
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Ansvariga myndigheter 

 

 Frågor om statliga bidrag hanteras av ansvarigt regionkontor hos Trafikverket. 

 Vägsamfälligheter bildas genom förrättning av Lantmäteriet. 

 Riksförbundet Enskilda Vägar är en opolitisk organisation som har till uppgift att bistå 

dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige, tillvarata dem enskilda 

väghållarnas intressen samt representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, 

myndigheter och organisationer. 

 

Trafikverkets förutsättningar för årligt driftbidrag 

A. För att en väg ska få årligt driftbidrag ska den vara ungefär 1 kilometer eller längre 

och tillgodose ett kommunikationsbehov för de fast boende, näringslivet eller det 

rörliga friluftslivet. Vägar som är av väsentlig betydelse som genomfartsvägar eller 

som uppsamlingsvägar för fritidsbebyggelse kan också få bidrag. 

B. Vägar inom områden med detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) där en 

kommun är väghållare enligt 5 § väglagen (1971:948) får inte årligt driftbidrag. 

C. Väghållningen ska vara ordnad i någon form av organisation eller genom en 

överenskommelse som godkänts av Trafikverket. 

D. Det är väghållarna som har ansvar för väghållningen, även efter att driftbidrag 

beviljats. 

E. Vägar som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl. 

F. Trafikverket betalar ut det årliga driftbidraget i efterskott för varje kalenderår. 

G. Om en väg stängs för trafik utan Trafikverkets medgivande, eller om vägens underhåll 

är eftersatt, får Trafikverket besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas ut. 
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1.0 Kommunalt bidrag utanför detaljplanelagt område 

Kommunalt vägbidrag utanför detaljplanelagt område beviljas till enskilda vägar som 

beviljats statligt bidrag enligt Trafikverkets förutsättningar samt att vägen finns med på 

Trafikverkets lista över bidragsberättigade vägar. Ansökan sker vid ett tillfälle till kommunen 

för att sedan löpa på årligen om inga förändringar i kommunens rutiner sker.  

 

1.1 Bidragsmodell  

Vägsamfälligheterna utanför detaljplanelagt område och som erhåller statsbidrag ges 

kommunalt bidrag med 10 procent av Trafikverkets bidragsgrundande belopp. Dagens 

ersättning är baserad på Trafikverkets lista över bidragsberättigade vägar. 

 

Vid tillkommande ansökningar av kommunal ersättning till vägföreningar baserar Finspångs 

kommun sin ersättning från den senast inkomna listan över bidragsberättigade vägar från 

Trafikverket. 

 

Vid framtida eventuella höjningar av det kommunala bidraget kommer man utgå från samma 

modell. 

 

1.2 Kontroll av bidragsrätt  

Kontroll av förutsättningar för bidrag kommer att ske genom tillsyn av Trafikverket vart femte  

år. Finspångs kommun gör endast tillsyn utöver Trafikverkets kontroller om det finns 

synpunkter kring en förening som gör att en extra tillsyn krävs. 
 

Trafikverkets kontroll syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsättningen, 

vanligen 5 år framåt. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls: 

 

 att det finns åretruntboende, näringsverksamhet eller aktivt friluftsliv minst 1 km från en 

allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg. 

 att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen. 

Tillsynen omfattar kontroll av: 

 Anslutning mot allmän väg. 

 Grusslitagelager och beläggningsslitage. 

 Diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns. 

 Rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar. 

 Röjning och rengöring av broar. 

 Röjning till normalt 2 m från vägkant och 4,6 m i höjd. 
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1.3 Särskilt driftbidrag till föreningar utanför detaljplanelagt område 

Finspångs kommun har möjlighet att bevilja särskilt driftbidrag till vissa underhålls- och 

upprustningsåtgärder till föreningar utanför detaljplanelagt område. Bidrag kan lämnas utifrån 

angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som 

inte ingår i det årliga kommunala bidraget.  

Förutsättningen för att ett sådant bidrag beviljas är att aktuell förening sökt och beviljats 

Särskilt driftbidrag hos Trafikverket. Beslut om att bevilja extra bidrag ska föregås av en 

ansökan ställd till Finspångs kommun med bifogat besiktningsprotokoll på åtgärden från 

Trafikverket. Särskilt kommunalt bidrag kan beviljas med upp till 10 procent av Trafikverkets 

bidragsbelopp. Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört. 

2.0 Kommunalt bidrag inom detaljplanelagt område 

Kommunalt vägbidrag ges till vägsamfälligheter inom detaljplanelagt område. Dessa ansvarar 

för vägar som utgörs av allmän plats i detaljplanen och det ställs krav på att de är öppna för 

allmän trafik.  

Följande vägsamfälligheter i större samhällen utanför tätorten Finspång är: 

 Sonstorps VF  

 Borggårds VF 

 Västerby VSF (Hällestad) 

 Österby VSF (Hällestad) 

 Ljusfallshammar VF 

 Grytgöls VSF 

 Igelfors VF  

 Byle VF 

 Hävla VF  

 Rejmyre VF 

 Enrotevägen (Butbro) 

 Lotorps Östra VF 

 Lotorps Västra VSF 

 Torstorps VSF  

 Falla –Rörstorp VF 
 

2.1 Bidragsmodell  

Vägsamfälligheterna inom detaljplanelagt område erhåller ej statsbidrag. Vägsamfälligheterna 

i detaljplanelagda områden erhåller ett kommunalt bidrag på 12 kr per löpmeter väg. Vid 

framtida eventuella höjningar av det kommunala bidraget kommer man utgå från samma 

modell, med en höjning av bidrag per löpmeter. Detta utifrån hur mycket ekonomiska medel 

kommunen kan tillsätta. Möjlighet att ansöka om bidrag för gång- och cykelvägar inom 

vägföreningens område finns. Kommunen utgår då med samma ersättning om ett bidrag på  

12 kronor per löpmeter gång- och cykelväg. 
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2.2 Kontroll av bidragsrätt  

Kontroll av förutsättningar för bidrag kommer att ske genom tillsyn av Finspångs kommun. 

Ytterligare kontroll kommer även att göras av Finspångs kommun om det finns synpunkter 

kring en förening som gör att en extra tillsyn krävs.  

Finspångs kommuns kontroll syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i 

fortsättningen. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls: 

 

 Från en allmän väg, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg. 

 Att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen. 

 

Tillsynen omfattar kontroll av: 

 Anslutning mot allmän väg. 

 Grusslitagelager och beläggningsslitage. 

 Diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns. 

 Rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar. 

 Röjning och rengöring av broar. 

 Röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 m i höjd. 

 Röjning och allmän skötsel av föreningens båtnadsområde. 

 

2.3 Projektbidrag till föreningar inom detaljplanelagt område 

Utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar kan föreningar beviljas extra bidrag vid 

förbättringsåtgärder inom vägföreningars ansvarsområden. Exempel på dessa åtgärder är 

asfaltering, skyltning och hastighetsdämpande åtgärder. Beslut om att bevilja extra bidrag ska 

föregås av en ansökan ställd till Finspångs kommun som fastställer bidragsunderlaget och 

beslutar om bidrag. Ansökan skall göras senast 1 september året innan åtgärden ska göras. 

Beslut om projektbidrag meddelas till sökande förening under våren. Beslutat bidrag betalas 

ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot fakturakopia. 

 

3.0 Bemyndigande 

Frågor om driftbidrag samt handläggning hanteras av Samhällsplaneringsenheten som har 

väghållningsansvar inom Finspångs kommun.  

 

4.0 Förändring av förening 

Väghållaren ansvarar för att anmäla ändrade förhållanden till kommunen, om inte kan denne 

bli återbetalningsskyldig för bidrag som utbetalats på felaktiga grunder. 

 

5.0 Utbetalning av kommunalt bidrag 

Utbetalning av kommunalt bidrag sker årligen i efterskott, detta utförs på våren. Väghållaren 

ansvarar för att kommunen har rätt kontonummer inför utbetalningen. Om kommunen inte 

erhållit rätt uppgifter inför utbetalningen utgår ersättningen.  

 

6.0 Kommunikation och ansökningar 

Kommunikation till Finspångs kommun sker till kommunens mejladress 

kommun@finspang.se alternativt på telefon 0122-850 00. Tillkommande ansökningar, 

vägföreningars årsredovisning och verksamhetsberättelse samt ändrade förhållanden i 

föreningen eller annan information skickas skriftligen på mejl alternativt brevledes.  
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Anders Axelsson 

2020-05-20  1 (1)  

Dnr KS.2019.0519  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning 
Förutom det som framkommer i kommunstyrelsens reglemente, så har fullmäktige 
delegerat övrig beslutanderätt till kommunstyrelsen i ett särskilt beslut. Denna 
delegation har dock inte reviderats sedan 2007. Förvaltningen har därför tagit fram 
ett nytt förslag till delegation. Förutom en del språkliga revideringar och 
uppdateringar har delegationen framför allt anpassats till aktuell lagstiftning samt att 
delegationen överensstämmer med vad som framkommer i kommunens övriga 
styrdokument. I några fall föreslås delegationen kompletteras med nya punkter som 
tidigare inte funnits med. Beredning av förslagen har skett tillsammans med berörda 
verksamheter. 

Förändringarna syftar till att skapa en tydlig utgångspunkt för kommunstyrelsens 
beslutanderätt, som också kan förstås och tolkas av förvaltningsorganisationen. Det 
finns dock skäl att betona att frågor av större principiell beskaffenhet, i enlighet 
med kommunallagens kapitel 5, alltid ska behandlas av fullmäktige. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

2. Att upphäva tidigare delegation från 2007-06-20 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 264   Dnr: KS.2019.0519 

 

Fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Förutom det som framkommer i kommunstyrelsens reglemente, så har 

fullmäktige delegerat övrig beslutanderätt till kommunstyrelsen i ett särskilt 

beslut. Denna delegation har dock inte reviderats sedan 2007. Förvaltningen har 

därför tagit fram ett nytt förslag till delegation. Förutom en del språkliga 

revideringar och uppdateringar har delegationen framför allt anpassats till aktuell 

lagstiftning samt att delegationen överensstämmer med vad som framkommer i 

kommunens övriga styrdokument. I några fall föreslås delegationen kompletteras 

med nya punkter som tidigare inte funnits med. Beredning av förslagen har skett 

tillsammans med berörda verksamheter. 

Förändringarna syftar till att skapa en tydlig utgångspunkt för kommunstyrelsens 

beslutanderätt, som också kan förstås och tolkas av förvaltningsorganisationen. 

Det finns dock skäl att betona att frågor av större principiell beskaffenhet, i 

enlighet med kommunallagens kapitel 5, alltid ska behandlas av fullmäktige. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring i fullmäktiges delegation till 

kommunstyrelsen under punkt 9, Besluta om förvaltningsorganisation:  
”Förändring av förvaltningsorganisationen menar vi skall föreläggas och beslutas 

av kommunfullmäktige för att öka tranparansen och den demokratiska insynen. 

Inte som nu direkt vidaredelegeras av kommunstyrelsen till kommunchef.” 

Vidare yrkar Torgny Maurer en ändring under punkt 32, Besluta om köp, 

försäljning eller byte av fastighet upp till 5 miljoner kronor vid varje tillfälle 

inom fastställd budget eller andra riktlinjer och villkor: ”Detta ska föreläggas och 

beslutas av kommunfullmäktige”. 

Yrkandet innebär alltså att punkt 9 och 32 bör utgå från fullmäktiges delegation 

till kommunstyrelsen. 

 

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Hugo Andersson (C), yrkar avslag till 

Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och bifall till förvaltningens förslag till 

beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Torgny Maurers (SD) yrkande på bifall eller avslag, och 

finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

2. Att upphäva tidigare delegation från 2007-06-20 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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Beslutad av fullmäktige 2020-xx-xx 

Dnr: KS.2019.0519 

Dokumentägare: Administrativ chef 
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Fullmäktiges delegation till 

kommunstyrelsen 

 

Kommunfullmäktige har 2020-xx- § xx beslutat att delegera rätten till kommunstyrelsen 

att besluta i följande angivna ärenden och ärendegrupper.  

 

Administrativa och kommunalrättsliga frågor 

1. Då kommunfullmäktiges sammanträde ej kan inväntas fullfölja fullmäktiges 

arbetsuppgifter. 

2. Avge yttrande som ankommer på fullmäktige, och som ej åligger annan, om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. 

3. Kommunstyrelsen får också besluta i sist nämnda slag av yttranden om remisstiden 

inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

4. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 

kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 

fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

5. Kommunstyrelsen får på kommunens vägnar sluta avtal med annan, liksom med 

kommunal verksamhet samt kommunalt bolag. Avtal får inte omfatta längre tid än tio 

år utan fullmäktiges prövning. 

6. Utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda 

kommunens vapen och logotypé. 

7. Besluta om flaggning på kommunens flaggstänger på icke allmänna flaggdagar. 

6.8. Besluta i frågor rörande Finspångs kommuns grafiska profil. 

7.9. Besluta om förvaltningsorganisation 

10. Avge yttrande enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 

8.11. Besluta om varuhemsändningsbidrag enligt av fullmäktige fastställt regelverk. 

9.12. Besluta om medfinansiering av regional bygdepeng enligt fastställt regelverk 

Bevilja bidrag till näringslivsåtgärder och landsbygdsutveckling enligt riktlinjer. 

10.13. Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

11.14. Ansöka om permutation av kommunens fonder och stiftelser  

12.1. Enligt av kommunfullmäktige fastställda grunder besluta om bidrag för enskilda 

vägar till vägsamfälligheter och vägföreningar. 

Formaterat: Rubrik 1

Formaterat: Inte

Kommentar [AA1]: Ses som 

verkställighet. 
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Finansfrågor 

13.15. Tillämpningsföreskrifter för kommunens finanspolicy (finansinstruktion). 

14.16. Speciella finansieringsavtal. 

15.17. Upptagande och omläggning av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt,  

16.18. Besluta om leasingavtal. 

17. Upptagande och omläggning av investeringskrediter.  

18.19. Upptagande av rörelsemedelkrediter. 

19.20. Likvidplaceringar. 

20.21. I varje enskilt ärende anvisa medel ur kommunens kapital upp till 300.000 

kronor. 

21.22. I varje enskilt ärende anvisa medel ur kommunens rörelsekapital upp till 

300.000 kronor. 

22.23. I varje enskilt ärende anvisa medel ur avsatt budget för oförutsedda behov, samt 

utveckling och omställning upp till 1 miljon kronor. 300.000 kronor. 

23.24. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag besluta om 

avskrivning av sådan fordran som hänför sig till kommunstyrelsens 

förvaltningsområde. 

24.25. Försäljning av utrangerade inventarier. 

25.26. Ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen för kommunalt bolag eller lån som 

avser ett egnahem eller småhus som upplåts som bostadsrätt inom av 

kommunfullmäktige angivna belopp. 

26.27. Upplåning respektive utlåning till samt ingående av borgen för de kommunala 

företagen inom ramen för av kommunfullmäktige beslutad årlig limit 

27.28. Besluta om justering av budgetramar mellan sektorer utan principiell betydelse. 

28.29. Besluta omfördelning av investeringsbudget till enskilda projekt upp till 10 mkr 

inom respektive anslagsområde 

29.30. Besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för avsatta medel för 

reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll av kommunens fastigheter, samt 

avsatta medel för sektorernas verksamhetsinvesteringar och IT-investeringar. 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0,63

cm,  Ingen numrering
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Mark, fastigheter samt plan och byggfrågor 

30.31. Besluta om rivning av byggnad som är olämplig att bevara och som saknar 

kulturhistoriskt värde. 

32. Besluta om köp, försäljning eller byte av fastighet upp till 5 miljoner kronor vid varje 

tillfälle inom fastställd budget eller andra riktlinjer och villkor. 

33. fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet. Beslut fattas i enlighet 

med fastighetsbildningslagen, expropriationslagen eller plan- och bygglagen 

31. upplåta tomträtt, inom riktlinjer och villkor. 

34. Hyra in och arrendera mark, byggnader, bostäder och lokaler för högst tio tjugo år 

35. Hyra ut och upplåta mark, byggnader, bostäder och lokaler med nyttjanderätt, 

innefattande även jakt- och fiskerätt, upp till tio år. 

32.36. Besluta om att ändra fastställt tomtpriset med hänsyn till tomtens beskaffenhet 

och möjligheter till byggnation. (Kf 2007-06-20, § 162) 

33. Besluta i ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastigheter m.m. som inte avser 

utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

34.37. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i plan- och bygglagen, 

fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra 

kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet 

och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt. 

35.38. Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, 

anläggningslagen eller ledningsrättslagen belasta kommunens mark med servitut, 

ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt 

fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sådan rätt, utom 

såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord. 

36.39. Beslut om upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål. Beslut om 

upplåtelse av platser för torghandel.  

40. Utse ombud för kommunen i vägsamfälligheter och vägföreningar.Enligt av 

kommunfullmäktige fastställda grunder besluta om bidrag för enskilda vägar till 

vägsamfälligheter och vägföreningar. 

37. Ansöka om förrättning och bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsplan, 

fastighetsbildning, fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar, 

ledningsrätt och andra liknande ärenden 

38. Godkänna utredning om gatukostnadsersättningar 

39. Besluta om markreservationer 

40. Besluta om markanvisningsavtal 
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41. Vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 

bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska 

anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden, 

42.41. Antagande av detaljplan och områdesbestämmelser, ändring eller upphävande 

av detaljplan eller sådana bestämmelser som inte är av stor vikt eller som inte har 

principiell betydelse, med beaktande om planen tas fram enligt standardförfarande 

eller utökat förfarande. 

43.42. Bostadsförsörjning, exploateringsverksamhet – Besluta om exploateringsavtal i 

huvudsaklig överensstämmelse med av kommunfullmäktige antagen 

exploateringsbudget – ärenden beträffande skyldighet att betala gatukostnader enligt 

plan- och bygglagen. 

44.43. Besluta om planbesked att till överprövande myndighet avge yttrande över 

överklagade beslut om detaljplaner, fastighetsplaner eller områdesbestämmelser, att 

utöva kommunens rättigheter vid tillämpning av 13 kap 17 § plan- och bygglagen, 

2017-01 

45. Yttra sig i ärenden om tillstånd till vindkraftverk enligt 16 kap 4 § miljöbalken, 

att besluta om föreläggande eller förbud föranledda av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 

§ miljöbalken samt beslut om stängselgenombrott enligt 26 kap 11 § miljöbalken att 

begära fastighetsreglering och fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen och 

påkalla förrättning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen m fl, samt att fatta  

46.44. Besluta om adressättning, namn på gator, vägar, allmänna platser, samt  

kvartersindelning och kvartersnamn 

Formaterat: Normal, Indrag:

Vänster:  0,63 cm,  Ingen

Kommentar [AA2]: Kommunstyr

elsens yttranderätt hanteras i p. 2 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument 

 

Sammanfattning 

Politiska styrdokument är verktyg för att förverkliga politiska inriktningar, mål 

och beslut. Styrdokument är en del av Finspångs kommuns styr- och 

ledningssystem. Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är 

kommunfullmäktiges budget – Strategisk plan och budget. I budgeten fastställs 

hur kommunens samlade resurser ska prioriteras samt fördelas mellan 

kommunens olika verksamheter.  

 

Utöver de dokument som krävs för den politiska och ekonomiska förvaltningen 

saknas i huvudsak reglering i kommunallagen om vilka övergripande 

styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden 

är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, 

och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, 

exempelvis översiktsplan etcetera. 

 

Det finns ett mycket stort antal styrdokument i Finspångs kommun och dessa bör 

vara strukturerade på ett enkelt sätt, så att det inte skapas alltför många olika 

nivåer i dokumentens hierarki. För att förtydliga detta är det viktigt att det finns 

en enhetlig terminologi bland dokumenten och en definition av vad respektive 

dokument står för. Det underlättar för dem som ska ge uppdrag och fastställa 

dokumentet, för dem som ska skapa det och för dem som ska använda det. Själva 

styrdokumentet ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. 

Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är begripliga och så få som 

möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. 

 

Syftet med Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument är därför att 

bestämma en definition för vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig 

struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande. Det bidrar även till 

att tydliggöra styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av 

verksamheten i kommunen. Namnet anger vilken förväntan vi kan ha på 

dokumentet. 

 

I Riktlinjer för styrdokument regleras endast styrdokument som är beslutade av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller på delegation av dessa.  
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Riktlinjerna gäller inte för kommunens budgetdokument, för organiserande 

dokument som reglementen, arbetsordning för kommunfullmäktige, 

bolagsordningar och delegationsordningar. För den typen av dokument finns 

rekommendationer på innehåll och utformning från Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Riktlinjerna ska inte heller tillämpas på dokument vars 

utformning styrs av krav i speciallagstiftningar, till exempel översiktsplan. 

Beslut om avgifter, taxor och bidrag är också undantagna från riktlinjerna.  

 

Fortsatt arbete i förvaltningen 

I riktlinjerna behandlas inte den praktiska utformningen av styrdokumenten. 

Utifrån beslutet om riktlinjerna skriver förvaltningen en rutin för hur de politiska 

styrdokumenten ska tas fram. Den vänder sig till tjänstepersoner och 

dokumentägare. I rutinen preciseras även ansvaret för att dokument publiceras på 

webbplatsen. Förvaltningen ska också ta fram dokumentmallar för respektive 

dokumenttyp med stödtexter och förslag på rubriker som ytterligare ett stöd till 

handläggare. 

 

Det kommer att behöva göras en översyn av befintliga styrdokument för 

eventuella anpassningar till de här riktlinjerna. Då blir det också aktuellt med 

beslut för att fastställa reviderade dokument. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att fastställa Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument enligt 

förslag KS.2020.0572-1 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 265   Dnr: KS.2020.0572 

 

Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument 

Beskrivning av ärendet 
Politiska styrdokument är verktyg för att förverkliga politiska inriktningar, mål 

och beslut. Styrdokument är en del av Finspångs kommuns styr- och 

ledningssystem. Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är 

kommunfullmäktiges budget – Strategisk plan och budget. I budgeten fastställs 

hur kommunens samlade resurser ska prioriteras samt fördelas mellan 

kommunens olika verksamheter.  

 

Utöver de dokument som krävs för den politiska och ekonomiska förvaltningen 

saknas i huvudsak reglering i kommunallagen om vilka övergripande 

styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. Inom vissa områden 

är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, 

och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, 

exempelvis översiktsplan etcetera. 

 

Det finns ett mycket stort antal styrdokument i Finspångs kommun och dessa bör 

vara strukturerade på ett enkelt sätt, så att det inte skapas alltför många olika 

nivåer i dokumentens hierarki. För att förtydliga detta är det viktigt att det finns 

en enhetlig terminologi bland dokumenten och en definition av vad respektive 

dokument står för. Det underlättar för dem som ska ge uppdrag och fastställa 

dokumentet, för dem som ska skapa det och för dem som ska använda det. Själva 

styrdokumentet ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. 

Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är begripliga och så få som 

möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. 

 

Syftet med Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument är därför att 

bestämma en definition för vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig 

struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande. Det bidrar även till 

att tydliggöra styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av 

verksamheten i kommunen. Namnet anger vilken förväntan vi kan ha på 

dokumentet. 

 

I Riktlinjer för styrdokument regleras endast styrdokument som är beslutade av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller på delegation av dessa.  

 

Riktlinjerna gäller inte för kommunens budgetdokument, för organiserande 

dokument som reglementen, arbetsordning för kommunfullmäktige, 

bolagsordningar och delegationsordningar. För den typen av dokument finns 

rekommendationer på innehåll och utformning från Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Riktlinjerna ska inte heller tillämpas på dokument vars 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

utformning styrs av krav i speciallagstiftningar, till exempel översiktsplan. 

Beslut om avgifter, taxor och bidrag är också undantagna från riktlinjerna.  

Fortsatt arbete i förvaltningen 

I riktlinjerna behandlas inte den praktiska utformningen av styrdokumenten. 

Utifrån beslutet om riktlinjerna skriver förvaltningen en rutin för hur de politiska 

styrdokumenten ska tas fram. Den vänder sig till tjänstepersoner och 

dokumentägare. I rutinen preciseras även ansvaret för att dokument publiceras på 

webbplatsen. Förvaltningen ska också ta fram dokumentmallar för respektive 

dokumenttyp med stödtexter och förslag på rubriker som ytterligare ett stöd till 

handläggare. 

 

Det kommer att behöva göras en översyn av befintliga styrdokument för 

eventuella anpassningar till de här riktlinjerna. Då blir det också aktuellt med 

beslut för att fastställa reviderade dokument. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument enligt 

förslag KS.2020.0572-1 

- - - - - 
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 Antaget av:  

 Datum och §: 

 Ärendenummer: KS.2020.0572 

 Version KS.2020.0572-1  

 Anette Asklöf 2020-05-18 
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Inledning 

Politiska styrdokument är verktyg för att förverkliga politiska inriktningar, mål och beslut. 

Styrdokument är en del av Finspångs kommuns styr- och ledningssystem.  

Kommunallagen saknar i huvudsak reglering för vilka övergripande styrdokument en 

kommun ska ha eller hur de ska utformas. Endast de dokument som krävs för den politiska 

och ekonomiska förvaltningen är reglerade. Inom vissa områden är lagstiftningen starkt 

styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och där ställs det krav på att 

kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, jämställdhetsplan etc. 

Syfte 

Syftet med Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument är att fastställa en definition för 

vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för de olika styrdokumentens 

inbördes förhållande. Det bidrar även till att tydliggöra styrdokumentens roll när det gäller 

styrning och uppföljning av verksamheten i kommunen.  

En enhetlig terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller ska 

underlätta både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska förstå och använda 

dem i verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan vi kan ha på dokumentet. 

Avgränsningar 

I Riktlinjer för styrdokument regleras endast styrdokument som är beslutade av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller på delegation av dessa.  

Riktlinjerna gäller inte för kommunens budgetdokument, för organiserande dokument som 

reglementen, arbetsordning för kommunfullmäktige, bolagsordningar och 

delegationsordningar eller dokument vars utformning styrs av krav i speciallagstiftningar till 

exempel översiktsplan. Beslut om avgifter, taxor och bidrag är också undantagna från 

riktlinjerna.  

I riktlinjerna behandlas inte den praktiska utformningen av styrdokumenten. Detta görs i Rutin 

för framtagande av politiska styrdokument som vänder sig till tjänstepersoner och 

dokumentägare. 
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Definition av dokumenttyper 

Styrdokumenten delas in i planerande styrdokument och normerande styrdokument. En tydlig 

skillnad ligger i att planerande dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar, vad som 

ska göras, medan de normerande handlar om hur vi utför befintlig verksamhet.  

Planerande dokument  

Planerande dokument är framåtblickande och syftar till att ange viljeriktning, målsättning och 

aktiviteter inom ett definierat område. Genom planerande styrdokument tydliggör politiken 

vad kommunen ska göra för att uppnå framtida tillstånd inom olika områden.  

De planerande dokumenttyperna är: strategi, program och plan. 

Strategi 

Avgörande vägval för att nå målen  

Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de planerande dokumenten, men 

samtidigt det mest abstrakta.  

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten. Den kan innehålla 

långsiktiga perspektiv och den måste peka ut de verksamhetsområden och avgörande val som 

är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som 

verksamheten vill ha. Det innebär samtidigt att något annat väljs bort. För att vara ett 

fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange 

prioriteringar.  

Strategin säger inte något om vilka medel eller metoder som ska användas. Dessa kan vara 

olika för olika verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har vi program och planer.  

Exempel på dokument: Digitaliseringsstrategi och IT-strategi. 

Program 

Konkreta åtgärder inom visst område i riktning mot målen  

Programmet är en mellanform av strategi och plan som kan blanda långsiktiga och 

översiktliga direktiv med mer konkreta. Jämfört med strategin konkretiserar programmet vilka 

åtgärder vi ska göra, men utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet ska 

innehålla politiska målsättningar och kan senare följs av en mer detaljerad plan i samma 

ämne.  

Programmet kan betraktas som målsättningar för ett visst område, geografiskt eller 

verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad vi vill uppnå och vilka effekter vi strävar 

efter. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan 

ytterligare ideologiska överväganden.  

Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan till exempel ange 

alternativ att ta ställning till i plandokument eller i verkställighet. Programmet anger inte 

heller några detaljerade tidsplaner.  

Exempel på dokument: Personalpolitiskt program, Kulturmiljöprogram och 

Naturvårdsprogram. 
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Plan 

Aktiviteter, tidsram och ansvar  

Planen är det mest konkreta dokumentet av denna typ. Planen ska vara en instruktion över 

initiativ som ska tas.  

Planen ska beskriva aktiviteterna så konkret att det säkrar det önskade utförandet, oavsett vem 

som gör dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att aktiviteterna blir gjorda. Den 

ska ange ett tidsschema och hur eventuell uppföljning ska ske. Det ska framgå hur planen ska 

finansieras. 

En plan kan vara kopplad till ett regionalt, nationellt eller internationellt mål eller program.  

Exempel på dokument: Heltidsplan – Heltid som norm, Finspångs kommun 2017 2021 och 

Utbyggnadsplan för IT-infrastruktur 2017-2020. 

Normerande dokument 

Den andra typen av dokument är normerande. De klargör vårt förhållningssätt till något, eller 

ger direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara ”lagtext” som mindre 

handlar om vad som ska göras utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras.  

Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed 

också sätta gränser för vårt agerande. Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt 

planen kan de vara en instruktion över vad som ska göras, vem som ska göra det, och vilka 

resultat som ska bli följden.  

De normerande dokumenttyperna är: policy, riktlinjer och regler. 

Policy 

Finspångs kommuns hållning  

Policyn anger vårt förhållningssätt till något, en princip att hålla sig till. Den kan klargöra vår 

syn på till exempel service och bemötande, samverkan, sponsring, konkurrensutsättning eller 

internationella kontakter. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning 

för bedömningar från fall till fall. 

En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det kan därför ofta vara lämpligt att en låta 

fastställd policy ingå som portalparagraf i ett annat dokument.  

Exempel på dokument: Upphandlings- och inköpspolicy och Policy för medborgardialog. 

Riktlinjer 

Rekommenderade sätt att agera  

Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan lägga ett 

golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service som 

bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och rekommendera vissa 

tillvägagångssätt. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för 

verksamheten.  

Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett handlingssätt som ger ett visst utrymme för 

individuella variationer. Det är möjligt att avvika från riktlinjen om det finns starka argument 

i det enskilda fallet. Om ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller flera regler 

måste den eller dessa tydligt markeras.  
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Exempel på dokument: Riktlinjer för direktupphandling och Riktlinjer representation, gåvor, 

mutor och jäv. 

Regler 

Absoluta gränser och ska-krav  

Regler är en samling “paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande. De 

koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. 

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument 

är ”ska”, ”måste” och ”får inte”.  

Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga formuleringar som bara innebär 

strävan i en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa ordalydelsen 

eller inte.  

Exempel på dokument: Ekonomistyrningsregler, Bidragsregler för föreningsstöd till kultur- 

och fritidsverksamhet i Finspångs kommun. 

Hierarki 

Även om dokumentet Strategisk plan och budget inte omfattas av den här riktlinjen är det 

ändå i sammanhanget hierarki viktigt att understryka att det är kommunens viktigaste 

övergripande styrdokument. 

Generellt gäller att styrdokument, oavsett om de är planerande eller normerande, ska beslutas 

av kommunfullmäktige om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Nämnder får inte ta beslut om egna dokument om sådana redan reglerats av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av dokument som hör hemma i vilket 

sammanhang. 

 

Planerande Normerande  

 

    

Översiktlig Strategi Policy 

Allmän Program Riktlinjer 

Detaljerad Plan Regler 

 

Strategin kan upplevas som mer statusfylld än planen. Den kan också sägas vara överordnad 

programmet och planen, som är sätt att låta strategin komma till mer konkret uttryck. Men 

samtidigt ställs det högre krav på en plan än på en strategi – och planen ställer högre krav på 

utförandet.  

Policyn är det mest översiktliga av de normerande dokumenten, men inte nödvändigtvis 

överordnat de övriga typerna. En policy lämnar åt läsaren att själv bedöma det konkreta fallet. 

Riktlinjer lämnar också utrymme för bedömningar i det enskilda fallet. Men det är inte tillåtet 

att bryta mot en regel utifrån egna åsikter om att uppfylla policyns andemening.  

Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har följeslagare i samma ämne på de båda 

andra nivåerna; att en plan alltid föregås av strategi och program; eller att en policy alltid 

bryts ned i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp att 

utforma varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt av dem som ska använda det. 
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Dokument på verksamhetsnivå 

Utöver styrdokumenten kan finnas tillämpningsanvisningar, handböcker och rutiner med 

mera, som innehåller handfasta råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa 

stannar just vid praktiska och inte innehåller sådant som hör hemma i styrdokument, eller 

åtgärder som kräver beslut om finansiering. Dessa behandlar hur-frågor, ofta i detalj, och 

beslutas på tjänstemannanivå.  

Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har betydelse 

för den egna verksamheten, till exempel aktivitetsplan. Även dessa planer ska förstås vara 

utformade enligt riktlinjerna, för att olika dokument ska ha sitt sammanhang.  

Dokumentägare 

Varje styrdokument ska ha en dokumentägare. Dokumentägaren ser till att styrdokumentet 

aktualitetsprövas, följs upp och vid behov revideras eller upphävs. 

Giltighet 

Styrdokumenten gäller tillsvidare om inte annat anges.  

Ett styrdokument ska upphävas om det är inaktuellt eller har ersatts av ett nytt styrdokument. 

Styrdokument med slutdatum eller begränsad giltighetstid upphävs per automatik vid angiven 

tidpunkt. 

Uppföljning 

Styrdokument ska i möjligaste mån innehålla ett avsnitt om hur och när dokumentet ska följas 

upp. Detta är främst aktuellt för dokumenttyperna riktlinjer och handlingsplan.  

Finns det behov av att utvärdera styrdokumentet och dess konsekvenser ska avsnittet även 

innehålla en beskrivning om hur och när en sådan utvärdering ska ske.  

Aktualitetsprövning och revidering 

Aktualitetsprövningen ska ske minst en gång per mandatperiod. Vid aktualitetsprövning ska 

behovet av styrdokument övervägas och om dokumentet har ett aktuellt innehåll.  

Rätten till revidering av administrativ eller redaktionell art regleras i ansvarig nämnds 

delegationsordning.  

Publicering  

Alla Finspångs kommuns styrdokument som antagits av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, nämnd eller på delegation ska finnas samlade på finspang.se i gemensam 

typografi och design.  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Hyresavtal Sergelsgården  

 

Sammanfattning 

Under 2012 beslutade Regionen att bygga ett nytt vårdcentrum i Finspångs 

kommun. I samband med detta beslut överenskoms att kommunens 

korttidsboende Sergelsgården skall samlokaliseras i vårdcentrummet.  

 

Under året färdigställs byggnationen som beräknas tas i drift under december 

månad 2020.  

Sergelsgården är idag ett korttidsboende som tidigare benämnts som 

Utredningsenheten och är idag beläget på lasarettsområdet i nära anslutning till 

Närsjukvården i Finspång (NiF). Verksamheten har tio platser och arbetet 

bedrivs i nära samarbete med NiF. I samband med nybyggnationen möjliggörs 

en utökning av ytterligare två korttidsplatser på Sergelsgården och en fortsatt god 

samverkan med NiF.  

 

Hyreskontraktet med Region Östergötland fastställer att ytan för Finspångs 

kommun uppgår till ca. 730 kvm och årshyran till 3690 tkr i vilket el, värme, 

VA, varmvatten, kyla och ventilation ingår. Detta kan jämföras med nuvarande 

523 kvm till en årshyra på 329 tkr.  

I och med att verksamheten kommer att bedrivas mer samlokaliserat kan även 

driftkostnader så som lokalvård, kost, tvätt samt kostnad för inventarier komma 

att påverkas.  

När dessa uppgifter är fastställda kommer dessa kostnader att presenteras i 

budgetarbetet inför 2021.   

 

Hyreskontraktet gäller till och med 2030.12.31 med möjlighet till ytterligare 

förlängning med 5 år. Hyresavtalet i sin helhet bifogas denna tjänsteskrivelse se 

bilaga 1.  

 

 
  

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att 
 

77



   
Åsa Karlsson 

2020-05-25  2 (2)  

Dnr KS.2020.0585  

  

 

 

1. teckna avtal mellan Finspångs kommun och Region Östergötland angående 
adressen Brinellsväg 9 med fastighetsbeteckning Borgmästaren 8  

2. ge Vård och omsorgssektorn i uppdrag att samlokalisera korttidsboende 
Sergelsgården i Vårdcentrum Finspång 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 266   Dnr: KS.2020.0585 

 

Hyresavtal Sergelsgården  

Beskrivning av ärendet 
Under 2012 beslutade Regionen att bygga ett nytt vårdcentrum i Finspångs 

kommun. I samband med detta beslut överenskoms att kommunens 

korttidsboende Sergelsgården skall samlokaliseras i vårdcentrummet.  

Under året färdigställs byggnationen som beräknas tas i drift under december 

månad 2020.  

Sergelsgården är idag ett korttidsboende som tidigare benämnts som 

Utredningsenheten och är idag beläget på lasarettsområdet i nära anslutning till 

Närsjukvården i Finspång (NiF). Verksamheten har tio platser och arbetet 

bedrivs i nära samarbete med NiF. I samband med nybyggnationen möjliggörs 

en utökning av ytterligare två korttidsplatser på Sergelsgården och en fortsatt god 

samverkan med NiF.  

Hyreskontraktet med Region Östergötland fastställer att ytan för Finspångs 

kommun uppgår till ca. 730 kvm och årshyran till 3690 tkr i vilket el, värme, 

VA, varmvatten, kyla och ventilation ingår. Detta kan jämföras med nuvarande 

523 kvm till en årshyra på 329 tkr.  

I och med att verksamheten kommer att bedrivas mer samlokaliserat kan även 

driftkostnader så som lokalvård, kost, tvätt samt kostnad för inventarier komma 

att påverkas.  

När dessa uppgifter är fastställda kommer dessa kostnader att presenteras i 

budgetarbetet inför 2021.   

Hyreskontraktet gäller till och med 2030.12.31 med möjlighet till ytterligare 

förlängning med 5 år.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att teckna avtal mellan Finspångs kommun och Region Östergötland 

angående adressen Brinellsväg 9 med fastighetsbeteckning Borgmästaren 

8  

2. Att ge vård och omsorgssektorn i uppdrag att samlokalisera 

korttidsboende Sergelsgården i Vårdcentrum Finspång 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Återremiss Uppföljning bidrag till körkort för elever som 
studerar på Bergska gymnasiet 

Sammanfattning 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-25 behandlades ärende uppföljning 
bidrag till körkort för elever som studerar på Bergska gymnasiet KS.2019.1072. 
Ärendet återremitterades till förvaltningen med yrkande att ärendet ska tillföras 
ytterligare information utifrån följande attsatser: 
 

1. Att ta fram vilken bedömning Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör 
huruvida körkortsbidrag strider mot likställighetsprincipen. 
 

2. Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna utformas 
för att bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många 
elever söker Finspång som utbildningsort. 

 
 
Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till 
körkort i den strategiska planen 2019-2021.  
 
Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med 
körkortsbidrag gällande: 
 

 Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

 Rättviseskäl 

 Marknadsföringsskäl  
 
Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att 
ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.  
 
Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till beslut 
om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning framöver. 
Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar tillhörande 
Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska skolan, diarienr 
07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3 
Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda informanter. 
 
Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med möjlighet 
att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har ingen av dessa 
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program i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen som anordnas på 
Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. Körkortsbidraget erbjuds 
elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och beviljas utifrån fastställda 
kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i Finspångs kommun studerar på andra 
gymnasieskolor i regionen och i Sverige. Detta innebär att bidrag till 
körkortsutbildning inte erbjuds alla elever folkbokförda i Finspångs kommun.  
 
Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kronor. Antal 
avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018 var 
ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för 
kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kronor. Antal avklarade 
körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade körkort. Dock har 
87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en hög andel som har 
pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. Snittkostnaden för 
körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kronor. 
 
Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en 
klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar. 
 
Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på 
Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande 
orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet. 
 
Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för ökad 
anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska skillnader. 
Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet, Bildningen 
uppfattningen att körkortsbidraget är bidragande till att eleverna söker 
gymnasieprogram på Bergska gymnasiet. De uttrycker också utifrån rättviseskäl, att 
eleverna i Finspångs gymnasieskolor bör behandlas lika avseende möjlighet att 
ansöka om bidrag till körkortsutbildning.  
 
Återremiss 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida körkortsbidraget 
strider mot likställighetsprincipen. 
 
SKR definierar kommunallagens likställighetsprincip enligt följande: 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och regioner att 
särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på 
annat än objektiv grund. För att en kommun eller region ska kunna behandla sina 
medlemmar olika fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella 
hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte förekomma.  

Ett exempel där det är möjligt att ge stöd till en enskild är exempelvis att man enligt 
socialtjänstlagen kan ge försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till en 
kommunmedlem under vissa förutsättningar utan behöva ge det till alla 
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kommunmedlemmar. Där finns alltså lagstöd för att behandla en kommunmedlem 
annorlunda. Det är också vad man kallar ett objektivt skäl.  

Ett objektivt skäl eller saklig grund är att behandla alla i samma grupp på samma 
sätt. Kommunen definierar den grupp som ska behandlas lika. För att det ska kunna 
vara ett sakligt och objektivt skäl måste också den grupp man tänker sig vara 
tillräckligt stor. Gruppen kan t.ex. vara alla gymnasieelever folkbokförda i 
kommunen eller alla som går i kommunens gymnasieskola och som är folkbokförda 
i kommunen. Dock kan inte gruppen bestå av ett utvalt program eller några utvalda 
program vid den kommunala gymnasieskolan. 

Detta betyder att det exempelvis torde vara acceptabelt att ge körkortsbidrag till alla 
kommunens gymnasieelever, medan det troligen inte är acceptabelt att bara ge till en 
klass eller till elever på bara ett program. 

Enligt förbundsjurist vid SKR så får inte Finspångs kommun utifrån lagstiftning 
fortsätta ge bidrag till körkortsutbildning till gymnasieelever folkbokförda i annan 
kommun. Det är inte en angelägenhet för Finspångs kommun att ge bidrag till 
elever som är folkbokförda i andra kommuner. Enligt kommunallagen1 ska en 
kommun bara syssla med sådant som är i medlemmarnas intresse. Medlemmarna 
här är alltså de egna kommunmedlemmarna, inte de som är folkbokförda i andra 
kommuner.  

Det betyder att ge bidrag till andra kommunmedlemmar inte ligger i den egna 
kommunens intresse. Skattebetalare ska inte betala för något som sedan ges till 
medlemmar i andra kommuner. Ett beslut att ge bidrag till körkortsutbildning till 
andra än kommunmedlemmar kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Slutsatsen från förbundsjurist vid SKR blir att det torde vara lagenligt att ge 
körkortsbidrag till alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är folkbordförda 
i Finspång, eller till alla elever inskrivna vid den kommunala gymnasieskolan om de 
är folkbokförda i Finspång, men inte till elever som har annan folkbokföringsadress. 

Utredningen visar att körkortsbidraget har varit av stort värde. Bedömningen är att 
körkortsbidraget har bidragit till att stärka anställningsbarheten, bidragit till rättvisa 
för gymnasieelever i Finspångs kommun samt varit en viktig del i marknadsföring. 
För att veta hur bidraget på bästa sätt ska kunna bidra till anställningsbarhet, rättvisa 
och främja så att många elever söker Finspång som utbildningsort behöver bidraget 
följas upp på ett mer strukturerat sätt framöver. Detta innebär att en rutin behöver 
tas fram för att säkerställa att nödvändig statistik samlas, analyseras och redovisas 
kontinuerligt.  

Slutsatsen blir att erbjudandet om bidrag till körkortsutbildning behöver förändras 
för att följa kommunallagen och tre möjliga alternativ har identifierats.  

Tas beslut alternativ A eller B ska kriterier för bidrag till körkortsutbildning justeras, 
rutin för uppföljning och redovisning tas fram. Tas beslut om alternativ A ska även 
ny rutin för ansökan tas fram. 

                                                 
1
 Kommunallag (2017:725) 2 kap. 1 § 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. Besluta om ett av följande alternativ: 
 
A. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun 
får möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. 
 
B. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun 
och inskrivna på den kommunala gymnasieskolan, Bergska gymnasiet får 
möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. 
 
C. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning 
avslutas för elever som startar gymnasieutbildning vid den kommunala 
gymnasieskolan, Bergska gymnasiet årskurs 1 höstterminen 2021. 

 

2. Att godkänna det prioriterade uppdraget utvärdera upplägget om bidrag till 
körkortsutbildning för Bergska gymnasiet som avslutat 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 267   Dnr: KS.2019.1072 

 

Återremiss Uppföljning bidrag till körkort för elever som 
studerar på Bergska gymnasiet 

Beskrivning av ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-25 behandlades ärende 

Uppföljning bidrag till körkort för elever som studerar på Bergska gymnasiet 

KS.2019.1072. Ärendet återremitterades till förvaltningen med yrkande att 

ärendet ska tillföras ytterligare information utifrån följande attsatser: 

 

1. Att ta fram vilken bedömning Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

gör huruvida körkortsbidrag strider mot likställighetsprincipen. 

 

2. Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna utformas 

för att bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många 

elever söker Finspång som utbildningsort. 

 

Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till 

körkort i den strategiska planen 2019-2021.  

 

Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med 

körkortsbidrag gällande: 

 

 Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

 Rättviseskäl 

 Marknadsföringsskäl  

 

Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att 

ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.  

 

Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till 

beslut om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning 

framöver. Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar 

tillhörande Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska 

skolan, diarienr 07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning 

elever åk 1, 2 och 3 Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda 

informanter. 

 

Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med 

möjlighet att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har 

ingen av dessa program i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen som 

anordnas på Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. 

Körkortsbidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

beviljas utifrån fastställda kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i 

Finspångs kommun studerar på andra gymnasieskolor i regionen och i Sverige. 

Detta innebär att bidrag till körkortsutbildning inte erbjuds alla elever 

folkbokförda i Finspångs kommun.  

 

Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kronor. Antal 

avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018 

var ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för 

kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kronor. Antal 

avklarade körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade 

körkort. Dock har 87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en 

hög andel som har pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. 

Snittkostnaden för körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kronor. 

 

Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en 

klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar. 

 

Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på 

Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande 

orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet. 

 

Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för 

ökad anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska 

skillnader. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet, 

Bildningen uppfattningen att körkortsbidraget är bidragande till att eleverna 

söker gymnasieprogram på Bergska gymnasiet. De uttrycker också utifrån 

rättviseskäl, att eleverna i Finspångs gymnasieskolor bör behandlas lika 

avseende möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning.  

 

Återremiss 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida 

körkortsbidraget strider mot likställighetsprincipen. 

 

SKR definierar kommunallagens likställighetsprincip enligt följande: 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och regioner 

att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar 

på annat än objektiv grund. För att en kommun eller region ska kunna behandla 

sina medlemmar olika fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på 

rationella hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte 

förekomma.  

Ett exempel där det är möjligt att ge stöd till en enskild är exempelvis att man 

enligt socialtjänstlagen kan ge försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

till en kommunmedlem under vissa förutsättningar utan behöva ge det till alla 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 8 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

kommunmedlemmar. Där finns alltså lagstöd för att behandla en 

kommunmedlem annorlunda. Det är också vad man kallar ett objektivt skäl.  

Ett objektivt skäl eller saklig grund är att behandla alla i samma grupp på samma 

sätt. Kommunen definierar den grupp som ska behandlas lika. För att det ska 

kunna vara ett sakligt och objektivt skäl måste också den grupp man tänker sig 

vara tillräckligt stor. Gruppen kan t.ex. vara alla gymnasieelever folkbokförda i 

kommunen eller alla som går i kommunens gymnasieskola och som är 

folkbokförda i kommunen. Dock kan inte gruppen bestå av ett utvalt program 

eller några utvalda program vid den kommunala gymnasieskolan. 

Detta betyder att det exempelvis torde vara acceptabelt att ge körkortsbidrag till 

alla kommunens gymnasieelever, medan det troligen inte är acceptabelt att bara 

ge till en klass eller till elever på bara ett program. 

Enligt förbundsjurist vid SKR så får inte Finspångs kommun utifrån lagstiftning 

fortsätta ge bidrag till körkortsutbildning till gymnasieelever folkbokförda i 

annan kommun. Det är inte en angelägenhet för Finspångs kommun att ge bidrag 

till elever som är folkbokförda i andra kommuner. Enligt kommunallagen
1
 ska en 

kommun bara syssla med sådant som är i medlemmarnas intresse. Medlemmarna 

här är alltså de egna kommunmedlemmarna, inte de som är folkbokförda i andra 

kommuner.  

Det betyder att ge bidrag till andra kommunmedlemmar inte ligger i den egna 

kommunens intresse. Skattebetalare ska inte betala för något som sedan ges till 

medlemmar i andra kommuner. Ett beslut att ge bidrag till körkortsutbildning till 

andra än kommunmedlemmar kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Slutsatsen från förbundsjurist vid SKR blir att det torde vara lagenligt att ge 

körkortsbidrag till alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är 

folkbordförda i Finspång, eller till alla elever inskrivna vid den kommunala 

gymnasieskolan om de är folkbokförda i Finspång, men inte till elever som har 

annan folkbokföringsadress. 

Utredningen visar att körkortsbidraget har varit av stort värde. Bedömningen är 

att körkortsbidraget har bidragit till att stärka anställningsbarheten, bidragit till 

rättvisa för gymnasieelever i Finspångs kommun samt varit en viktig del i 

marknadsföring. För att veta hur bidraget på bästa sätt ska kunna bidra till 

anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många elever söker Finspång som 

utbildningsort behöver bidraget följas upp på ett mer strukturerat sätt framöver. 

Detta innebär att en rutin behöver tas fram för att säkerställa att nödvändig 

statistik samlas, analyseras och redovisas kontinuerligt.  

Slutsatsen blir att erbjudandet om bidrag till körkortsutbildning behöver 

förändras för att följa kommunallagen och tre möjliga alternativ har identifierats.  

                                                 
1
 Kommunallag (2017:725) 2 kap. 1 § 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tas beslut alternativ A eller B ska kriterier för bidrag till körkortsutbildning 

justeras, rutin för uppföljning och redovisning tas fram. Tas beslut om alternativ 

A ska även ny rutin för ansökan tas fram. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att besluta om ett av följande alternativ: 

 

A. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs 

kommun får möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. 

 

B. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs 

kommun och inskrivna på den kommunala gymnasieskolan, Bergska 

gymnasiet får möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. 

 

C. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning 

avslutas för elever som startar gymnasieutbildning vid den kommunala 

gymnasieskolan, Bergska gymnasiet årskurs 1 höstterminen 2021. 

 

2. Att godkänna det prioriterade uppdraget ”utvärdera upplägget om bidrag 

till körkortsutbildning för Bergska gymnasiet” som avslutat 

 

Yrkande 

Frida Granath (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

alternativ C, samt ett tilläggsbeslut för kommunstyrelsen lydandes: Att uppdra 

till förvaltningen att utreda om körkortsbidrag kan införas, med syfte att öka 

anställningsbarhet, och att underlätta kommunens kompetensförsörjning, främst 

gällande bristyrken. 

Modellen ska behandlas i kommunstyrelsen under första kvartalet 2021. 

 

Stefan Carlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

alternativ C, samt ett tilläggsbeslut för kommunstyrelsen lydandes: Att uppdra 

till förvaltningen att ta fram en ny modell för körkortsbidrag med syfte att öka 

anställningsbarhet och att underlätta kommunens kompetensförsörjning främst 

gällande bristyrken. 

Bidraget ska på objektiva grunder riktas mot ungdomar, som med ett körkort, 

lättare kommer till anställning. Tänkbara ungdomar kan vara personer som är 

anställda med olika former av anställningsstöd (ex. extratjänster, Komplus 

m.m.), personer med försörjningsstöd eller personer som studerar på 

yrkesförberedande utbildningar, IM, samt studerande på gymnasiesärskolan. 

Modellen ska behandlas i kommunstyrelsen under första kvartalet 2021. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Mikael Wallin (L) och Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till alternativ C samt till 

Stefan Carlssons (V) förslag. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till alternativ C. 

 

Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till alternativ C samt till Frida Granaths (S) 

förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att alla är överens om att föreslå kommunfullmäktige 

alternativ C. 

Därefter ställer ordföranden Frida Granaths (S) förslag mot Stefan Carlssons (V) 

förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Frida Granaths (S) förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning 

avslutas för elever som startar gymnasieutbildning vid den kommunala 

gymnasieskolan, Bergska gymnasiet årskurs 1 höstterminen 2021. 

2. Att godkänna det prioriterade uppdraget ”utvärdera upplägget om bidrag 

till körkortsutbildning för Bergska gymnasiet” som avslutat 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

3. Att uppdra till förvaltningen att utreda om körkortsbidrag kan införas, 

med syfte att öka anställningsbarhet, och att underlätta kommunens 

kompetensförsörjning, främst gällande bristyrken. 

Modellen ska behandlas i kommunstyrelsen under första kvartalet 2021. 

 

Reservation 

Mikael Wallin (L) och Inge Jacobsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Stefan Carlssons (V) yrkande. 

Stefan Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

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

Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

- - - - - 
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Inledning  

Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna möjlighet att 

ansöka om bidrag till körkortsutbildning. Humanistiska nämnden beslutade 2007-12-12 Dnr 

07.0036 (bilaga 1) om principer för att erhålla bidrag till körkortsutbildning. I processen inför 

beslutet hade diskussioner länge förts bland politiker och tjänstemän att erbjuda eleverna 

körkortsutbildning. 

Humanistiska nämnden menade i sitt beslut att anordnandet av körkortsutbildning var av 

värde för eleverna av arbetsmarknadsskäl, av rättviseskäl och av marknadsföringsskäl för 

Bergska skolan. Humanistiska nämnden bedömde att körkortsutbildning är viktigt för att öka 

den enskilda elevens framtida möjlighet till anställning i yrkeslivet. 

Avtal för körkortsstudier tecknades med En annan trafikskola i Sverige AB, Axelhed 

Förarutveckling AB samt Yrkesakademin AB, YA Trafikskola. Idag finns de två förstnämnda 

kvar som leverantör av körkortsstudier.  

 

Kriterier för bidrag till körkort   

Bidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet och som uppfyller ett antal kriterier:  

 Elev ska vid aktuellt tillfälle vara inskriven på skolan 

 Elev ska bedriva heltidsstudier enligt Centrala studiestödsnämndens (CSN) definition 

och skolans bedömning 

 Elev ska ha bedrivit studier under minst två terminer   

Erbjudandet som förändrats något sedan beslut togs 2007 gäller teoripaket, inkluderande 

läromedel, undervisning,  tillgång till körskolans datorer samt åtta stycken körlektioner. Den 

totala summan för hela bidraget blir 5 504 kr/elev för 2019. När elev skriver in sig på 

trafikskolan får de sitt teoripaket, efterhand som elev utnyttjar körlektioner så faktureras dessa 

till gymnasieskolan. 

För elever inskrivna på Bergska gymnasiet upphör erbjudandet då elev inte längre är inskriven 

i skolan eller då elev inte lever upp till kriterier om heltidsstudier. 

 

Syfte 

Syftet med utredningen är att undersöka körkortsbidragets ekonomiska och verkliga följder 

samt följa upp värdet för eleverna av arbetsmarknadsskäl, av rättviseskäl samt av 

marknadsföringsskäl. Syftet är även att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till beslut 

om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning framöver. 
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Återremiss 

På kommunfullmäktige 2020-03-25 återremitterades ärendet KS. 2019.1072, 2020-§ 54 till 

förvaltningen för att återge Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida 

körkortsbidraget strider mot likställighetsprincipen. Återremissen skulle även resultera i 

förslag på hur körkortsbidraget skulle kunna utformas för att bäst bidra till anställningsbarhet, 

rättvisa och främja så att många elever söker Finspång som utbildningsort. Detta resulterade i 

nytillkomna stycken under rubrikerna Resultat-Lagar, Analys-Lagar samt i Slutsats. 

 

 

Frågeställning 

Har man uppnått förväntat värde med körkortsbidrag gällande:  

 Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

 Rättviseskäl 

 Marknadsföringsskäl 

Hur ser kostnaden ut för körkortsbidraget?  

 

Metod 

Metoden för att genomföra utredningen är både kvalitativ och kvantitativ då det är viktigt att 

belysa utredningen ur båda aspekterna. Metoden ska bidra till att undersöka hur 

körkortsbidraget har använts och för att undersöka vad informanterna tycker i frågan om 

körkortsutbildning. Underlag har samlats in via ekonomisk rapport, lagar, statistik, 

enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3 Bergska gymnasiet Bildningen samt intervju via 

telefon eller via mail med bestämda frågeställningar där utvalda informanter har fått svara 

muntligt eller i mailsvar. 

Urval av informanter är rektor nationella program och rektor introduktionsprogrammen samt 

gymnasiesärskolan på Bergska gymnasiet, olika branschföreträdare och företrädare för 

trafikskolor. Vidare har en gymnasiechef i Ljungby kommun intervjuats, då även Ljungby 

erbjuder körkortsbidrag till gymnasieelever. 

 

Resultat 

 

Lagar 

Skollag 

Inom gymnasieskolans ram bedrivs körkortsutbildning med möjlighet att nå 

körkortsbehörighet B (personbil) inom följande program, fordon-och transportprogrammet, 

inriktning transport, bygg-och anläggningsprogram, inriktning anläggningsfordon.  
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I gymnasieskolan finns examensmål som regeringen fastställt för de olika programmen.
1
 I 

ämnes- och kursplaner anges vad som ska ingå i elevens utbildning och som sedan ska leda 

till elevernas examensmål. Inom dessa program finns ett tydligt behov av körkort för sin 

framtida yrkesroll. Ingen av dessa utbildningar anordnas på Bergska gymnasiet. 

Skolverket och Transportstyrelsen har gett ut ett myndighetsövergripande stödmaterial,
2
 som 

redovisar olika möjligheter till förarutbildning som leder till olika körkort inom 

gymnasieskolans ram.  

Kommunallagen 
Den upphandlade körkortsutbildningen som anordnas på Bergska gymnasiet är utanför 

gymnasieutbildningen. Körkortsbidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet och 

som uppfyller ett antal kriterier. Elever inskrivna på Bergska gymnasiet är folkbokförda i 

Finspångs kommun samt från närliggande kommuner. Ett antal folkbokförda i Finspångs 

kommun studerar på andra gymnasieskolor spridda över regionen och i Sverige. I 

kommunallagen finns likställighetsprincipen som säger att kommuner och regioner ska 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat
3
. Kommunfullmäktige 

i Gislaveds kommun har avslagit en motion
4
 om att erbjuda körkortsutbildning, som inte är 

kopplat till en specifik  utbildnings mål, med beaktning av den kommunala 

likställighetsprincipen. 

 

Återremiss  

Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida körkortsbidraget strider 

mot likställighetsprincipen. 

 

SKR definierar kommunallagens likställighetsprincip enligt följande: 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och regioner att 

särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än 

objektiv grund. För att en kommun eller region ska kunna behandla sina medlemmar olika 

fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga 

överväganden. Något godtycke får inte förekomma.  

Ett exempel där det är möjligt att ge stöd till en enskild är exempelvis att man enligt 

socialtjänstlagen kan ge försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen till en 

kommunmedlem under vissa förutsättningar utan behöva ge det till alla kommunmedlemmar. 

Där finns alltså lagstöd för att behandla en kommunmedlem annorlunda. Det är också vad 

man kallar ett objektivt skäl.  

Ett objektivt skäl eller saklig grund är att behandla alla i samma grupp på samma sätt. 

Kommunen definierar den grupp som ska behandlas lika. För att det ska kunna vara ett sakligt 

och objektivt skäl måste också den grupp man tänker sig vara tillräckligt stor. Gruppen kan  

t.ex. vara alla gymnasieelever folkbokförda i kommunen eller alla som går i kommunens 

gymnasieskola och som är folkbokförda i kommunen. Dock kan inte gruppen bestå av ett 

utvalt program eller några utvalda program vid den kommunala gymnasieskolan. 

                                                 
1
 16 kap. 6 § skollagen (2010:800), förordning (SKOLFS 2010:14 om examensmål för gymnasieskolans 

nationella program). 
2
 Skolverket och Transportstyrelsen, Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning 

2018 
3
 Kommunallag (2017:725) 2 kap. 3 § 

4
 Sammanträdesprotokoll Gislaveds kommun Dnr: KS.2016.256 2017-12-14 
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Detta betyder att det exempelvis torde vara acceptabelt att ge körkortsbidrag till alla 

kommunens gymnasieelever, medan det troligen inte är acceptabelt att bara ge till en klass 

eller till elever på bara ett program. 

Enligt förbundsjurist vid SKR så får inte Finspångs kommun utifrån lagstiftning fortsätta ge 

bidrag till körkortsutbildning till gymnasieelever folkbokförda i annan kommun. Det är inte 

en angelägenhet för Finspångs kommun att ge bidrag till elever som är folkbokförda i andra 

kommuner. Enligt kommunallagen
5
 ska en kommun bara syssla med sådant som är i 

medlemmarnas intresse. Medlemmarna här är alltså de egna kommunmedlemmarna, inte de 

som är folkbokförda i andra kommuner.  

Det betyder att ge bidrag till andra kommunmedlemmar inte ligger i den egna kommunens 

intresse. Skattebetalare ska inte betala för något som sedan ges till medlemmar i andra 

kommuner. Ett beslut att ge bidrag till körkortsutbildning till andra än kommunmedlemmar 

kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Slutsatsen från förbundsjurist vid SKR blir att det torde vara lagenligt att ge körkortsbidrag 

till alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är folkbordförda i Finspång, eller till alla 

elever inskrivna vid den kommunala gymnasieskolan om de är folkbokförda i Finspång men 

inte till elever som har annan folkbokföringsadress.  

 

  

                                                 
5
 Kommunallag (2017:725) 2 kap. 1 § 
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Ekonomi 

Uppföljning av budgeterad summa och utfall för körkortsutbildning åren 2009-2019 på 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Snittkostnaden för körkortsbidrag åren 2009-2019 är 

ca 463 000 kr. 

År Budget i kr Utfall i kr 

2009 750 000 466 000 

2010 500 000 656 000 

2011 600 000 582 000 

2012 600 000 653 000 

2013 600 000 431 000 

2014 400 000 403 000 

2015 400 000 316 000 

2016 350 000 361 000 

2017 350 000 336 000 

2018 300 000 478 000 

2019 475 000 416 000 

(t.o.m. nov) 

 

 

 

 

 

Nyttjande av körkortsbidraget  

I tabell nedan redovisas antal inskrivna elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Vidare redovisas antal elever med beviljade ansökningar till körkortsbidrag, antal elever 

inskrivna i trafikskolan, antal elever som har pågående körkortsutbildning samt antal elever 

som avklarat körkort. Då elev erhållit intyg från skolan så kontaktar elev själv en kontrakterad 

trafikskola och skriver in sig som steg 1. I steg 2 bokar och beställer elev tid och börjar sin 

körskortutbildning. Det finns  endast statistik att tillgå från år 2018 och år 2019, den är dock 

inte fullständig. Gymnasieskolan och trafikskolan, En annan trafikskola i Sverige AB har inte 

sparat ansökningar från tidigare år, gallring av ansökningar sker utifrån bestämda rutiner. 

Yrkesakademin AB har upphört som leverantör. 

 

 

  

130



 

7 

Bergska gymnasiet, Bildningen 

 

 
År 2018 År 2019 

Antal elever 

 
Ht18 

Totalt: 262 

Åk 1: 92 

Åk 2: 74 

Åk 3: 96 

 

Ht19 

Totalt: 261 

Åk 1: 101 

Åk 2: 88 

Åk 3: 72 

 

Antal ansökningar Finns ej sparad statistik 77 (utfall t.o.m. nov) 

 

Introduktionsprogram (IM) 

Gymnasiesärskola (GYS) 

 

 År 2018 År 2019 

Antal elever 

 
Ht18 

Totalt: 141 

Varav IM: 129 

Varav GYS: 12 

Ht19 

Totalt: 127 

Varav IM: 111 

Varav GYS: 16 

 

Antal ansökningar Finns ej sparad statistik 24 (utfall t.o.m. nov) 

 

 

 

 

En annan trafikskola AB 

 

 År 2018 År 2019 

Antal inskrivna i körskola 86 87 (utfall t.o.m. okt) 

Antal under utbildning 49 63 

Antal avklarade körkort 37 22 (utfall t.o.m. okt) 

 

 

 

Övrig information från körkortsanordnare 

Axelhed Förarutveckling AB  

Information från Axelhed Förarutveckling AB: 

Körskolan har under år 2018 och 2019 haft ca 5 elever inskriva från Bergska gymnasiet, de 

eleverna har också klarat sitt körkort. Körskolan har sedan våren 2019 successivt avvecklat 

körkortsutbildning mot personbil i Finspång men är intresserad av att skriva nytt avtal om det 

blir aktuellt.  
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En annan trafikskola i Sverige AB 

Information från En annan trafikskola i Sverige AB: 

Trafikskolan informerar att tiden från inskrivning på trafikskolan till att påbörja sin 

körkortsutbildning till att bli klar är mycket varierande. Påverkande faktorer är elevens 

motivation samt eventuella svårigheter att ekonomiskt klara utökat antal körlektioner. Det 

finns ibland kunder som behöver upp till tre år för att bli klara med sitt körkort. 

 

En annan kommuns organisation 

I utvärderingen har kontakt tagits med Sunnerbogymnasiet, Ljungby kommun. Urvalet är 

baserat på att de har erbjudit bidrag till körkortsutbildning i ett antal år. Tanken var att få 

information om deras erbjudande om bidrag till körkortsutbildning och vilka elevgrupper de 

valt att erbjuda bidraget. Sunnerbogymnasiet berättar att de i ett antal år haft ersättning till alla 

elever (även externa) på högskoleförberedande- och yrkesprogram för elevernas 

teorikostnader (ca 1700kr/elev).  

Lika länge har tre program prioriterats och utöver teorin har eleverna på de tre programmen 

fått ersättning för tio körlektioner och halkbanan.  

De prioriterade programmen med total ersättning ca 8000 kr/elev är: 

 Fordon-och transportprogrammet- inriktning personbil 

 Vård- och omsorgsprogrammet 

 Bygg-och anläggningsprogrammet-inriktning anläggningsfordon  

 

På nämnden i oktober 2019 ändrades ersättningarna så att endast de prioriterade programmen 

får ersättning på totalt max 2300kr/elev.  

 

 

Ny reform körkortslån 

En ny reform att beakta i utredningen är att regeringen införde möjlighet att ta körkortslån via 

centrala studiestödsnämnden (CSN) den 1 september 2018
6
. Målgruppen är vissa arbetslösa 

som är inskrivna på arbetsförmedlingen i åldern 18-47 år. Lånet gäller för körkort med 

körkortsbehörighet B, personbil och lätt lastbil. Denna reform infördes för att förbättra 

jobbmatchningen på arbetsmarknaden.  

 

 

Beroende på ålder gäller olika villkor för att kunna ansöka om körkortslånet: 

 För den som har fyllt 18 år men inte 25 år, gäller att personen ska vara anmäld som 

arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och den dag ansökan kom in till CSN delta i ett 

av de arbetsmarknadspolitiska programmen jobb- och utvecklingsgarantin eller 

jobbgaranti för ungdomar eller under minst tre sammanhängande månader närmast 

före den dag ansökan kom in till Centrala studiestödsnämnden deltagit i 

etableringsprogrammet. 

 För den som har fyllt 25 år men inte 48 år, gäller att personen ska vara anmäld som 

arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och ha varit det under minst sex 

sammanhängande månader närmast före den dag ansökan kom in till CSN och under 

samma tid varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

 

                                                 
6
 www.csn.se 
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Lånet är högst 15 000 kronor. Lånet ska betalas tillbaka, och det behöver individen göra även 

om man inte fått körkort. CSN får varje år en summa pengar från staten, som ska användas för 

körkortslånet. De beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna 

räcker.  

 

 

Branschers krav på B-körkort  

Information från branscher om deras synpunkter om krav på B-körkort vid rekrytering. Urval 

av informanter baseras på att valda branscher är relevanta för uppföljningen då de tillhör 

några av kommunens största arbetsgivare. Ytterligare en ambition har varit att få med olika 

typer av branscher. 

Nedan redovisas svar utifrån frågeställning: När ni rekryterar nya medarbetare, ställer ni då 

krav på B-körkort? 

Siemens 

Siemens har inga generella krav på B-körkort. Dock finns det tjänster där man måste resa pga. 

arbetets karaktär exempelvis säljare eller servicepersonal i Sverige. För många andra tjänster 

så hanteras resandet med taxi, flyg eller tåg vilket gör att man inte behöver B-körkort. 

Stora Coop, Viberga 

B-körkort är en kvalifikation som är önskvärd, då vissa tjänster kräver det. 

 

Mogård AB 

Mogård AB ställer krav på att alla medarbetare som nyanställs i deras boenden och i daglig 

verksamhet har körkort. Deras brukare har så stora behov så att de sällan kan använda 

färdtjänst och då är verksamheten beroende av att personal kan köra brukare till aktiviteter 

och daglig verksamhet. Gällande administrativa tjänster så är det en bedömningsfråga i varje 

enskilt fall och inte en regel. 

NCC, Byggföretag 

NCC har ett krav på B-körkort vid anställning eftersom de anställda måste vara rörliga inom 

branschen. 

 

Finspångs Kommun 

Finspångs Kommun, HR informerar att generellt behövs B-körkort och det efterfrågas för 

tjänster inom de stora resurskrävande områdena t ex hemtjänsten, lokalvården och inom 

bemanningscentralen, där de måste kunna förflytta sig i arbetet. Men även inom verksamheter  

som t ex räddningstjänsten, IT, Transportenheten och bygg- och miljöenheten behövs B-

körkort. 
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Enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3 Bergska 

gymnasiet, Bildningen  

En enkätundersökning har genomförts med elever i åk 1 (antal 101), åk 2 (antal 88) och åk 3 

(antal 72) på Bergska gymnasiet, Bildningen. En enkät riktad mot elever i åk 2 och 3 och en 

riktad mot elever i åk 1. Svarsfrekvens enkät åk 1, 35% och enkät åk 2 och 3, 53%.  

Syftet med enkätundersökningen är att synliggöra vad körkortsbidraget betyder för eleverna 

på Bergska gymnasiet och om erbjudande om körkortsbidrag är en faktor som ökar intresset 

för att ansöka till utbildningar på Bergska gymnasiet samt om eleverna i åk 2 och 3 ansökt om 

bidrag för körkort. Resultat redovisas efter varje fråga i enkäterna. 

 

 

Enkätundersökning körkortsbidrag, Åk 2 och 3 

Frågeformulär: 

1.När du ansökte till gymnasiet hade du kunskap om att Bergska gymnasiet erbjuder 

möjlighet att ansöka om körkortsbidrag? 

  Antal  %  

Ja  71  84,5  

Nej  12  14,3  

Vet inte  1  1,2  

Total  84  100  
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2. Om du svarade ja, var erbjudandet om körkortsbidrag bidragande till att du valde 

Bergska gymnasiet? 

  Antal  %  

Ja  24  30,8  

Nej  34  43,6  

Vet inte  20  25,6  

Total  78  100  

 

 

 

 

 

 

 

3. Har du ansökt om körkortsbidrag? 

  Antal  %  

Ja  59  70,2  

Nej  25  29,8  

Vet inte  0  0  

Total  84  100  
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Enkätundersökning körkortsbidrag, Åk 1 

Frågeformulär: 

1. När du ansökte till gymnasiet hade du kunskap om att Bergska gymnasiet erbjuder 

möjlighet att ansöka om körkortsbidrag? 

  Antal  %  

Ja  32  91,4  

Nej  3  8,6  

Vet inte  0  0  

Total  35  100  

 

 

 

 

 

 

2. Om du svarade ja, var erbjudandet om körkortsbidrag bidragande till att du valde 

Bergska gymnasiet? 

  Antal  %  

Ja  14  40  

Nej  14  40  

Vet inte  7  20  

Total  35  100  
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Gymnasieskolans utvärdering 

Bergska gymnasiet har medverkat i utvärderingen genom att svara på följande frågor: 

Vad tycker ni körkortsutbildningen har för värde för eleverna av arbetsmarknadsskäl, 

anställningsbarhet, av rättviseskäl och av marknadsföringsskäl? 

Verksamheterna har sammanställt var sitt svar: 

Utvärdering från verksamheten Bergska gymnasiet, Introduktionsprogrammen (IM) 

och Gymnasiesärskolan (GYS)avseende körkort av: 

• Arbetsmarknadsskäl, anställningsbarhet 

För den elevgrupp som finns inom IM och GYS har möjligheten att få stöd för att genomföra 

körkortsutbildningen en mycket stor betydelse. Detta gäller både för elever på IM och för 

elever på GYS. I det arbete som sker med elevgruppen ligger fokus på att se möjligheter och 

skapa ökad anställningsbarhet inför framtida vuxenliv (arbetsliv). Att ha körkort skapar helt 

klart avgörande möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden.  

Skolan erbjuder idag stöd till de elever som genomför sin körkortsutbildning under 

studietiden. Stödet sker i form av språkstöd (för elever med annat modersmål än svenska) och 

i form av studiestöd för elever som har svårt på grund av olika funktionsnedsättning att ta till 

sig teoridelarna inom körkortsutbildningen. Körkortsundervisningen blir därför en del av 

elevernas studier. Vi ser att detta haft stor betydelse och det är också något vi skulle vilja 

kunna satsa mer på då det blir en viktig motivationshöjande aktivitet för eleverna.  

 

• Rättviseskäl (Likvärdighet, konkurrens på lika villkor) 

Uppfattningen från skolan är att ett eventuellt körkortserbjudande ska ges till prioriterade 

grupper, den elevgrupp inskrivna på Introduktionsprogrammen som inte kommer att kunna nå 

behörighet till gymnasieskolans nationella program samt i vissa fall elever inskrivna i  

gymnasiesärskolan.  

 

• Marknadsföringsskäl 

Detta har ingen avgörande betydelse. 

 

Utvärdering från Bergska gymnasiet, Bildningen avseende körkort av: 

• Arbetsmarknadsskäl, anställningsbarhet 

Bergska gymnasiet bedömer att möjlighet att ansöka och få körkortsbidrag är viktigt för att bli 

anställningsbar. 

Körkort ger självklart en bättre anställningsbarhet, frågan är dock om det är skolans uppgift. 

Vissa av lärarna ser en skillnad mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande 

program. Någon tänker att det är viktigare för de som går på yrkesprogrammen. 
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• Rättviseskäl (Likvärdighet, konkurrens på lika villkor) 

Det är en viktig rättvisefråga eftersom flera av eleverna kommer från familjer med liten 

inkomst. Den fristående gymnasieskolan Curt Nicolingymnasiet har det och det skulle 

naturligtvis bli mindre likvärdigt för de elever som stannar kvar i Finspång och pluggar om vi 

inte skulle ha ett stödpaket för körkort.  

 

• Marknadsföringsskäl 

Mycket viktigt, det finns elever som väljer Bergska gymnasiet på grund av detta. 

 

 

Analys 

 

Lagar 

I skollagen har regeringen fastställt inom vilka program förarutbildning får erbjudas. Bergska 

gymnasiet har inte de programmen i sitt utbud idag utan anordnar körkortsutbildning utanför 

gymnasieutbildningen. I kommunallagen finns likställighetsprincipen som säger att 

kommunen ska behandla sina medlemmar lika. Det nuvarande erbjudandet om körkortsbidrag 

innebär att alla elever som är inskrivna på Bergska gymnasiet erbjuds körkortsbidrag, det 

innebär samtidigt att alla ungdomar folkbokförda i Finspångs kommun inte får detta 

erbjudande. Utredningen visar på att körkortsbidraget har varit av stort värde.  

 

Återremiss 

SKR:s förbundsjurist definierar likställighetsprincipen på så sätt att det inte är tillåtet för 

kommuner och regioner att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 

kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Kommunen definierar den grupp som ska 

behandlas lika. Gruppen kan t.ex. vara alla gymnasielever folkbokförda i kommunen eller alla 

som går i kommunens gymnasieskola och som är folkbokförda i kommunen. Förbundsjuristen 

säger i sin slutsats att det torde vara lagenligt att ge körkortsbidrag till alla gymnasieelever i 

Finspångs kommun om de är folkbokförda i Finspång, eller till alla elever inskrivna på den 

kommunala gymnasieskolan som är folkbokförda i Finspång, men inte till elever som har 

annan folkbokföringsadress.  

 

Ekonomi, nyttjande av körkortsbidraget, annan kommun 

och körkortslån 

År 2018 var kostnaden för körkortsutbildning 478 000 kronor, 86 elever var inskrivna i 

trafikskolan och 37 elever klarade sitt B-körkort. År 2019 är kostnaden t.o.m. november 

416 000 kronor, 87 elever är inskrivna och 22 har t.o.m. oktober klarat sitt B-körkort. Då 

varken trafikskolorna eller gymnasieskolan har sparat statistik så finns det inte tidigare års 

uppgifter att jämföra med.  

I kontakt med en annan kommun så har de valt att  ändra ersättningen till att enbart gälla 

prioriterade program och bidragsnivån har sänkts från 8000 kronor till max 2300 kronor.  
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Den nya reformen körkortslån via CSN som kom 1 september 2018 har skapat möjlighet att 

finansiera sitt B-körkort, målgrupp är vissa arbetslösa som är inskrivna på arbetsförmedlingen 

i åldern 18-47 år. CSN får varje år en summa pengar som ska användas för körkortslånet. De 

beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in och så länge pengarna räcker. Det innebär 

att alla som ansöker kommer inte beviljas lån för det finns en begränsning hur länge pengarna 

räcker, med andra ord en osäker finansieringsmöjlighet. 

 

Branscher 

Branscherna svarade att generellt krävs B-körkort för deras tjänster. Dock finns det tjänster, 

exempelvis administrativa, där det är en bedömningsfråga i varje enskilt fall. Det bedöms 

därmed vara en klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar. 

 

Enkätresultat 

En övervägande del av eleverna i åk 1, 2 och 3 svarar att de hade vetskap om att Bergska 

gymnasiet erbjuder möjlighet att ansöka om körkortsbidrag när de gjorde sitt val av utbildning 

och gymnasieskola. Cirka hälften av eleverna som svarat på enkäten anger att detta var en 

bidragande orsak till att de valde Bergska gymnasiet. 70 procent av de elever som svarat på 

enkäten i åk 2 och 3 har ansökt om körkortsbidrag.  

 

Gymnasieskolans utvärdering 

Arbetsmarknadsskäl/Anställningsbarhet 

Den gemensamma bilden är att körkortsbidraget skapar större förutsättningar för ökad 

anställningsbarhet. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan erbjuder också stöd i 

teoristudierna till de elever som genomför sin körkortsutbildning under studietiden, det blir en 

insats som finns i elevens studieplan. 

Rättviseskäl 

Bergska gymnasiet, Bildningen lyfter rättvisefrågan utifrån att körkortsbidraget bidrar till att 

minska socioekonomiska skillnader. Det finns också uppfattningar om att prioritera vissa 

grupper som elever på yrkesprogram, på introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan 

som har en studieplan med målet arbetsmarknad. Rättviseskäl utifrån att Curt 

Nicolingymnasiet erbjuder möjlighet att ansöka om körkortsbidrag. 

Marknadsföringsskäl 

Bergska gymnasiet, Bildningen har uppfattningen att erbjudande om körkortsbidrag bidrar i 

allra högsta grad till att elever söker gymnasieprogram på Bergska gymnasiet. 
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Slutsats 

Hur ser vi på resultatet utifrån frågeställningarna och vad drar vi för slutsatser? 

Har man uppnått förväntat värde med körkortsbidraget gällande:  

 Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

 Rättviseskäl 

 Marknadsföringsskäl 

Hur ser kostnaden ut för körkortsbidraget? 

Det har varit svårt att följa upp bidrag till körkortsutbildning och utvärdera bidrag till körkort 

då det inte funnits några fastställda rutiner för uppföljning och ingen statistik att följa över 

åren. 

Alla ungdomar folkbokförda i Finspångs kommun erbjuds inte möjlighet att ansöka om 

körkortsbidrag av den orsaken att inte alla studerar på Bergska gymnasiet utan är spridda på 

flertal skolor i regionen och över Sverige.  

Bedömningen är att det är en klar fördel att ha ett körkort för att vara anställningsbar och 

körkortsbidraget har bidragit till ökade möjligheter för eleverna att kunna få ett körkort. 

Bergska gymnasiet bedömer att körkortsbidraget är mycket viktigt. Det finns elever som 

väljer Bergska gymnasiet på grund av att de via marknadsföring fått kännedom om att skolan 

erbjuder möjlighet att ansöka om körkortsbidrag. Om inte Bergska gymnasiet hade 

körkortsbidraget, skulle eleverna välja annan kommun då, som inte har körkortsbidrag, när 

samma utbildning finns i Finspång?  

Vi ser i enkätsvaren från eleverna att körkortsbidraget har bidragit till och har varit viktigt för 

dem i deras val av skola. 

Snittkostnaden för körkortsbidrag åren 2009-2019 är ca 463 000 kronor. Utfallet avklarade 

körkort för år 2019 är fram till oktober 22 avklarade körkort utav 87 inskrivna elever på 

trafikskolan. En hög andel elever har startat och har pågående körkortsutbildning. 

SKR:s förbundsjurist säger i sin slutsats att det torde vara lagenligt att ge körkortsbidrag till 

alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är folkbokförda i Finspång, eller till alla 

elever inskrivna på den kommunala gymnasieskolan som är folkbokförda i Finspång, men inte 

till elever som har annan folkbokföringsadress.  

Utredningen visar att körkortsbidraget har varit av stort värde. Bedömningen är att 

körkortsbidraget har bidragit till att stärka anställningsbarheten, bidragit till rättvisa samt varit 

en viktig del i marknadsföring. För att veta hur bidraget på bästa sätt ska kunna bidra till 

anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många elever söker Finspång som utbildningsort 

behöver bidraget följas upp på ett mer strukturerat sätt framöver. Detta innebär att en rutin 

behöver tas fram för att säkerställa att nödvändig statistik samlas, analyseras och redovisas 

kontinuerligt.  
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Slutsatsen blir att erbjudandet om bidrag till körkortsutbildning behöver förändras för att följa 

kommunallagen och tre möjliga alternativ har identifierats: 

Tas beslut alternativ A eller B så ska kriterier för bidrag till körkortsutbildning justeras, rutin 

för uppföljning och redovisning tas fram. Tas beslut om alternativ A ska även ny rutin för 

ansökan tas fram. 

A. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun får möjlighet 

att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. 

Fördelar: Alla folkbokförda gymnasieelever får möjlighet att ta del av bidrag till 

körkortsutbildning, vilket kan bidra till att fler gymnasieelever kan erhålla körkort. 

Anställningsbarheten för gymnasieelever folkbokförda i Finspångs kommun förväntas 

öka. Erbjudandet innebär en möjlighet för ungdomar vars familjer har en mer utsatt 

ekonomisk situation att få stöd att ta körkort, vilket bidrar till ökad likvärdighet. 

Nackdelar: Det innebär en ökad kostnad. Om man utgår från kostnad år 2019, där 

utfall är 416 000 kronor (denna summa är från befintligt erbjudande) och att 

fördelning av elever i åk 2 och åk 3 är att 36 procent går i Finspångs kommunala 

gymnasieskola och 64 procent går externt samt förutsätter att de externa väljer att 

utnyttja bidrag till körkortsutbildning i samma omfattning, då skulle den totala 

kostnaden för de externa eleverna landa på ca 740 000 kronor. Då är beräkningen på 

senaste fakta som vi har, kostnaden blir då totalt ca 1 160 000 kronor per år. En följd 

är att kommunen tar över betalningsansvar för elever som idag får erbjudande om 

bidrag till körkortsutbildning av annan anordnare, Curt Nicolingymnasiet.  

Det skulle kunna leda till minskat antal elever på Bergska gymnasiet då 

körkortsbidraget erbjuds oavsett var du studerar. Körkortsbidraget erbjuds inte elever 

folkbokförda i annan kommun. Administration kring ansökan, uppföljning och 

redovisning kommer kräva resurser. 

B. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs kommun och inskrivna 

på den kommunala gymnasieskolan, Bergska gymnasiet får möjlighet att ansöka om 

bidrag till körkortsutbildning. 

Fördelar: Anställningsbarheten för gymnasieelever folkbokförda i Finspångs 

kommun och inskrivna på den kommunala gymnasieskolan förväntas ligga kvar på 

dagens nivå, jämfört med alternativ C. Bidraget förväntas främja att många elever 

folkbokförda i Finspång söker Finspångs kommunala gymnasieskola, Bergska 

gymnasiet. Erbjudandet innebär en möjlighet för ungdomar vars familjer har en mer 

utsatt ekonomisk situation att få stöd att ta körkort, vilket bidrar till ökad likvärdighet. 

Kostnaden är lägre än alternativ A. 

Nackdelar: Alla gymnasielever som är folkbokförda i Finspångs kommun erbjuds 

inte möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. Elever med annan 

folkbokföringsadress erbjuds inte möjlighet att ansöka om bidrag till körkort, det kan 

leda till minskat antal elever som söker Bergska gymnasiet. Administration kring 

ansökan, uppföljning och redovisning kommer kräva resurser. 
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C. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning avslutas för elever 

som startar gymnasieutbildning på den kommunala gymnasieskolan, Bergska 

gymnasiet årskurs 1, höstterminen 2021. 

Fördelar: Kostnad upphör för körkortsutbildning.  

Nackdelar: Anställningsbarheten förväntas minska. Det kan också leda till att 

Bergska gymnasiet får ett minskat elevunderlag, vilket kan leda till en minskad 

verksamhetsvolym. Den egna kommunala gymnasieverksamheten, Bergska gymnasiet 

skulle då få en sämre ekonomisk bärkraft. Finspångs gymnasieskolor kommer få olika 

förutsättningar för att attrahera elever till sina program. En annan nackdel är att 

eleverna inte får samma möjligheter att ta körkort, utifrån ekonomiska förutsättningar, 

vilket minskar likvärdigheten i jämförelse med de andra alternativen.  
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Sammanträdesdatum:  

2020-03-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 54   Dnr: KS.2019.1072 

 

Uppföljning bidrag till körkort för elev som studerar vid Bergska 
gymnasiet 

Sammanfattning 

Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till 

körkort i den strategiska planen 2019-2021.  

 

Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med 

körkortsbidrag gällande: 

 

 Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

 Rättviseskäl 

 Marknadsföringsskäl  

 

Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att 

ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.  

 

Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till 

beslut om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning 

framöver. Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar 

tillhörande Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska 

skolan, diarienr 07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning 

elever åk 1, 2 och 3 Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda 

informanter. 

 

Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med 

möjlighet att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har 

ingen av dessa utbildningar i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen 

som anordnas på Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. 

Körkortsbidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och 

beviljas utifrån fastställda kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i 

Finspångs kommun studerar på andra gymnasieskolor i regionen och i Sverige. 

Detta innebär att bidrag till körkortsutbildning inte erbjuds alla elever 

folkbokförda i Finspångs kommun och det pekar mot att det strider mot 

kommunallagen likställighetsprincipen. 

 

Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kr. Antal 

avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018 

var ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för 

kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kr. Antal avklarade 

körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade körkort. Dock 

har 87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en hög andel 
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som har pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. 

Snittkostnaden för körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kr. 

 

Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en 

klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar. 

 

Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på 

Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande 

orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet. 

 

Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för 

ökad anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska 

skillnader. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet 

uppfattningen att körkortsbidraget är bidragande till att eleverna söker 

gymnasieprogram på Bergska gymnasiet.  

 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till 

försent inkomna handlingar tillhörande ärendet. Stefan Carlsson yrkar vidare på 

två tillägg;  

Att ta fram vilken bedömning SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör 

huruvida körkortsbidrag strider mot likställighetsprincipen. 

Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna utformas för att 

bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja så att många elever söker 

Finspång som utbildningsort. 

 

Ajournering 

Ulrika Jeansson (S) begär ajournering. 

 

Efter ajournering yrkar Sune Horkeby (C) och Ulrika Jeansson (S) bifall till 

Stefan Carlssons (V) yrkanden. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, Stefan 

Carlssons (V) yrkande om återremiss med dess att-satser, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att återremittera ärendet 

2. Att ta fram vilken bedömning Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) gör huruvida körkortsbidrag strider mot 

likställighetsprincipen 
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3. Att återkomma med förslag på hur körkortsbidrag skulle kunna 

utformas för att bäst bidra till anställningsbarhet, rättvisa och främja 

så att många elever söker Finspång som utbildningsort 

 

- - - - - 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Revisionens granskning av lönehanteringen och 
löneöversynsprocessen  

 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens internkontroll kopplat till 
lönehaneringsrutinen. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om 
kommunens system och rutiner för lönehantering är ändamålsenlig.  

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 
kommunstyrelsen delvis har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering 
men inte en helt tillräcklig intern kontroll.  

Pwc har inte noterat några västliga avvikelser i genomfört registeranalys däremot har 
vissa brister noterats. Följande rekommendationer förslås:  

1. Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i 
lönesystemet samt behörighetsadministrationen 

2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ att 
dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt.  

3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos banken 

4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 
lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.  

5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en 
gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte bedömer varje 
post enskilt  

6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av 
kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med 
lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.  

7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 
löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med den 
tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs upp och 
utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.  

Revisionsrapporten är hanterad i Kommunfullmäktige 2020-02-26. 
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader.  

Förvaltningen har sett över revisionens rapport och ser följande:  
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1. Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i 

lönesystemet samt behörighetsadministrationen 

HR-avdelningen har tagit fram och dokumenterat rutiner för hantering av 
behörigheter i lönesystemet samt behörighetsadministrationen. Rutinen följs 
sedan mars 2020, rutinen bifogas, se bilaga 1.1 och 1.2.  

 

2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt 
säkerställ att dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i 
personakt.  

En blankett för beslut av lönetillägg är framtagen och har distribuerats ut i 
organisationen i slutet på 2019, se bilaga 2. Uppföljning kommer under 
implementering av blanketten att säkerställas genom att en rapport på nya 
tillägg tas ut månadsvis av HR-avdelningen. HR-avdelningen kommer att 
säkerställa att underlag finns i personakterna. Utöver detta finns det redan 
med som punkt i internkontrollen för 2020. Stickprov kommer att göras om 
det finns underlag på de tillägg som beslutats.  

 

3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos 
banken 

Idag kan löneutbetalningen ske av en individ. Utbetalning av lön sker 
genom att en löneutbetalningsfil skickas över till banken. Det är banken 
som sedan flyttar pengar från kommunens konto och gör insättningen till 
medarbetarna utifrån koppling till personnummer (utifrån det som finns i 
löneutbetalningsfilen). Banken skickar också en bekräftelsefil till kommunen 
på aktuellt belopp. Detta underlag skickas vidare till ekonomiavdelningen 
som bokför kostnaden.   

Idag finns det två individer som har behörighet att föra över filen till 
banken. Innan överföringen till banken sker, säkras den totala lönesumman i 
filen genom kontroll i Personec P (som är det system som 
löneadministrationen hanteras i) och en logglista som skapas vid 
bearbetningen av bankfil. När kontroll är gjord, dvs. när det är säkrat att 
summorna stämmer överens, överförs filen till banken.  

Det vi bedömer kan vara risken som PwC noterat är att någon i funktionen 
som hanterar överföringen av filen till banken, skulle hantera detta på 
felaktigt sätt och exempelvis tillgängliggöra för annan att ta ut medlen eller 
ändra belopp så att ett högre belopp betalas ut än vad som är beviljat i 
personalsystemet. Resultatet av detta skulle vara att beloppet som 
tillgängliggörs, registreras till annat konto eller att beloppen i 
personalsystemet och tillgängliggjord summa inte överensstämmer.  

Förvaltningen ser att det finns möjlighet att säkra detta i och med att 
ytterligare en kontroll läggs in av annan person. Denna komplettering som 
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kan göras för att säkra processen bedöms inte medföra någon ökad risk för 
att löneutbetalningarna inte ska fungera.  

Första steget föreslås följa dagens hantering. Det innebär att innan 
överföring till banken görs, säkras att den totala lönesumman i filen är 
densamma som summan som finns registrerad i personalsystemet.  

Sedan görs ett tillägg i hanteringen där ovanstående underlag sparas ner 
(skärmdumpar görs).  

När banken har läst in filen bekräftas detta tillbaka till kommunen via mail 
där belopp bekräftas. Detta underlag skickas över till ekonomiavdelningen 
för bokföring av beloppet (samma hantering som tidigare).  

Sedan görs tillägg i hanteringen där skärmdumpar på loggfil och summering 
i personalsystemet bifogas tillsammans med bankens bekräftelsemail när det 
skickas vidare till ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningens medarbetare 
som bokför kostnaden får då i uppdrag att säkerställa att underlagens 
belopp (3 underlag) stämmer överens. Detta blir då ytterligare en kontroll. 
Denna hantering ser förvaltningen kan säkra att korrekt summa 
tillgängliggörs till bank. Finspångs kommun har en dag på sig att stoppa 
betalningen om något skulle vara felaktigt.  

Ytterligare en risk som förvaltningen ser som inte täcks av ovanstående 
hantering är att individer i organisationen kan ändra underlaget i systemet. 
Detta skulle i så fall inte upptäckas i och med ovanstående hantering. Ingen 
individ har möjlighet att ändra sin egen lön men det skulle kunna finnas en 
risk att två individer med viss behörighet i systemet, kan ändra varandras 
löner. Förvaltningen föreslår att kontroll av detta inte sker ska göras med 
hjälp av internkontroll. Internkontrollen föreslås göras genom att lista på 
ändrade löner tas ut månadsvis (ej månader när löneöversyn verkställs). 
Justerade löner kommer att stämmas av och noteras som godkända av 
ansvarig chef.  

 

4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 
lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.  

När det gäller hantering och kontroll av lönetillägg så finns det redan en 
framtagen rutin kring detta. Särskild uppföljning sker under implementering 
och uppföljning görs också i internkontrollen. När det gäller kontroll av 
underlag för reseersättningar och utlägg föreslås de läggas med i 
internkontrollen från och med 2021. Stickprov föreslås göras.  
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5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster 
på en gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte 
bedömer varje post enskilt  

Möjligheten att ta bort funktionen, bevilja samtliga poster finns och är en 
relativt enkel åtgärd att genomföra i systemet. Bedömningen är däremot att 
risken för att chefen inte bedömer varje post enskilt inte kommer att minska 
i någon större omfattning i och med denna insats.  

Om det finns chefer som inte granskar varje enskild post så finns det 
möjlighet att snabbt godkänna posten utan granskning även om det krävs ett 
klick i varje ruta.  

Fortsatt kompetensutveckling och diskussion kring vikten av att granska 
varje post bedöms vara en bättre insats för att uppnå det önskade resultatet, 
dvs att alla poster bedöms enskilt.  

Förvaltningen föreslår att utbildningar fortsätter att genomföras och att 
punkten att ta bort funktionaliteten att godkänna alla poster lämnas utan 
åtgärd.  

 

6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av 
kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med 
lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.  

När det gäller möjligheten att följa upp användningen av 
kostnadskontrollsrapporten så är det möjligt för cheferna att göra ett 
godkännande av denna.  

Problemet i nuvarande system är att det inte är det som sedan blir kopplat 
till lön utan justeringar kan göras efter att kostnadskontrollen godkänts. Det 
vill säga, löneutbetalningen är inte låst för ändring trots godkännande av 
denna rapport.  

Kontakt med leverantören har tagits och det finns en annan funktion som 
skulle kunna stödja att cheferna så att de får en bra överblick. Funktionen 
bedömer vi kan stödja det som efterfrågas i denna punkt.  

Det finns en modul, en beslutsfunktionalitet för närvarotid / flextid där 
chefen får attestera summerad närvarotid per person per anställning för en 
hel månad.  

Tillsammans med uppgifter gällande närvarotid för en period, så redovisas 
för anställningar som är kopplade mot flex, även uppgifter om det finns 
flexfel, flexkorrigeringar samt summerat flexsaldo för samma period. 
Beslutsfunktionaliteten kan därmed användas till att:  

- närvarotid som ej attesterats via andra beslutsrutiner attesteras.  
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- kontrollera varje persons närvarotid (via länk i attestlistan som öppnar 

bild med aktuell närvaroperiods tidutvärdering).  

- få en bättre översyn för att enklare kunna upptäcka att frånvaro ej 

rapporterats eller beviljats för en person man vet varit frånvarande men 

den redovisade närvarotiden verkar för hög. 

- kontrollera flexfelsignaler som ej åtgärdats samt kunna åtgärda dessa 

direkt via länk i attestlistan.  

- i samma bild se medarbetarnas flexsaldo för den aktuella 

närvaroperioden.  

 
För varje gång ny frånvaro för samma löneutbetalningsdatum rapporteras in 
så uppdateras alltid uppgifterna på befintliga attestposter igen, förutom när 
posten är både attesterade samt att ingen förändring av summerad total för 
timmar finns. Om en post är attesterad samt att det vid bearbetningen har 
blivit en ny summerad total så kommer posten att bli uppdaterad som ej 
attesterad samt med ny total.  
 
Kostnaden för den modulen är utöver införandet 900 kronor i månaden 
vilket medför en ökad årlig kostnad på 10 800 kronor.  
 

7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 
löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning 
med den tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter 
följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.  

I samband med revisionen har följande tydliggjorts, uppföljning av felaktiga 
löner följs upp och hanteras genom ett arbete med ständiga förbättringar. 
Vidare har en uppdatering av internkontrollen gjorts. I internkontrollen har 
följande lagts till för 2020, löneutbetalning, risk att felaktig lön betalas ut, 
detta ska hanteras via stickprov för tillägg och uppföljning av felaktiga löner.  

Utöver detta kommer även kontroll av underlag för reseersättningar och 
utlägg säkerställas att de skickas in, även här ska stickprov göras i 
internkontrollen från och med 2021.  
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Förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

1. att ta till protokollet att revisionens rekommendationer under punkt 1, 2, 4 
och 7 är åtgärdade.  

2. Att uppdra till kommunstyrelsen att införa ny modul för godkännande av 
arbetstid / flextid utifrån revisionens punkt 6. Finansieringen av detta 
hanteras genom att i budgetarbetet frigöra medel för detta.  

3. Att stödja förslag på att fortsätta kompetensutveckla cheferna i systemet och 
tydliggöra ansvaret för godkännande av poster i systemet och därmed lämna 
punkt 5 utan ytterligare åtgärd.  

4. Att införa ny rutin för utbetalning av löner där ytterligare en 
kontrollfunktion läggs in men att betalningen i sig inte kommer att 
godkännas av två personer i förening.  
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Revisionens granskning av lönehanteringen och 
löneöversynsprocessen  

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunens internkontroll kopplat till 

lönehaneringsrutinen. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan 

om kommunens system och rutiner för lönehantering är ändamålsenlig.  

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 

kommunstyrelsen delvis har en tillfredsställande och ändamålsenlig 

lönehantering men inte en helt tillräcklig intern kontroll.  

Pwc har inte noterat några västliga avvikelser i genomfört registeranalys däremot 

har vissa brister noterats. Följande rekommendationer förslås:  

1. Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i 

lönesystemet samt behörighetsadministrationen 

2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ 

att dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt.  

3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos 

banken 

4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 

lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.  

5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en 

gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte bedömer 

varje post enskilt  

6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av 

kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med 

lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.  

7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 

löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med 

den tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs 

upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.  

Revisionsrapporten är hanterad i Kommunfullmäktige 2020-02-26. 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader.  

Förvaltningen har sett över revisionens rapport och ser följande:  

1. Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i 

lönesystemet samt behörighetsadministrationen 
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HR-avdelningen har tagit fram och dokumenterat rutiner för hantering av 

behörigheter i lönesystemet samt behörighetsadministrationen. Rutinen 

följs sedan mars 2020, rutinen bifogas, se bilaga 1.1 och 1.2.  

2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt 

säkerställ att dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i 

personakt.  

En blankett för beslut av lönetillägg är framtagen och har distribuerats ut 

i organisationen i slutet på 2019, se bilaga 2. Uppföljning kommer under 

implementering av blanketten att säkerställas genom att en rapport på nya 

tillägg tas ut månadsvis av HR-avdelningen. HR-avdelningen kommer att 

säkerställa att underlag finns i personakterna. Utöver detta finns det redan 

med som punkt i internkontrollen för 2020. Stickprov kommer att göras 

om det finns underlag på de tillägg som beslutats.  

3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos 

banken 

Idag kan löneutbetalningen ske av en individ. Utbetalning av lön sker 

genom att en löneutbetalningsfil skickas över till banken. Det är banken 

som sedan flyttar pengar från kommunens konto och gör insättningen till 

medarbetarna utifrån koppling till personnummer (utifrån det som finns i 

löneutbetalningsfilen). Banken skickar också en bekräftelsefil till 

kommunen på aktuellt belopp. Detta underlag skickas vidare till 

ekonomiavdelningen som bokför kostnaden.   

Idag finns det två individer som har behörighet att föra över filen till 

banken. Innan överföringen till banken sker, säkras den totala 

lönesumman i filen genom kontroll i Personec P (som är det system som 

löneadministrationen hanteras i) och en logglista som skapas vid 

bearbetningen av bankfil. När kontroll är gjord, dvs. när det är säkrat att 

summorna stämmer överens, överförs filen till banken.  

Det vi bedömer kan vara risken som PwC noterat är att någon i 

funktionen som hanterar överföringen av filen till banken, skulle hantera 

detta på felaktigt sätt och exempelvis tillgängliggöra för annan att ta ut 

medlen eller ändra belopp så att ett högre belopp betalas ut än vad som är 

beviljat i personalsystemet. Resultatet av detta skulle vara att beloppet 

som tillgängliggörs, registreras till annat konto eller att beloppen i 

personalsystemet och tillgängliggjord summa inte överensstämmer.  

Förvaltningen ser att det finns möjlighet att säkra detta i och med att 

ytterligare en kontroll läggs in av annan person. Denna komplettering 

som kan göras för att säkra processen bedöms inte medföra någon ökad 

risk för att löneutbetalningarna inte ska fungera.  
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Första steget föreslås följa dagens hantering. Det innebär att innan 

överföring till banken görs, säkras att den totala lönesumman i filen är 

densamma som summan som finns registrerad i personalsystemet.  

Sedan görs ett tillägg i hanteringen där ovanstående underlag sparas ner 

(skärmdumpar görs).  

När banken har läst in filen bekräftas detta tillbaka till kommunen via 

mail där belopp bekräftas. Detta underlag skickas över till 

ekonomiavdelningen för bokföring av beloppet (samma hantering som 

tidigare).  

Sedan görs tillägg i hanteringen där skärmdumpar på loggfil och 

summering i personalsystemet bifogas tillsammans med bankens 

bekräftelsemail när det skickas vidare till ekonomiavdelningen. 

Ekonomiavdelningens medarbetare som bokför kostnaden får då i 

uppdrag att säkerställa att underlagens belopp (3 underlag) stämmer 

överens. Detta blir då ytterligare en kontroll. Denna hantering ser 

förvaltningen kan säkra att korrekt summa tillgängliggörs till bank. 

Finspångs kommun har en dag på sig att stoppa betalningen om något 

skulle vara felaktigt.  

Ytterligare en risk som förvaltningen ser som inte täcks av ovanstående 

hantering är att individer i organisationen kan ändra underlaget i 

systemet. Detta skulle i så fall inte upptäckas i och med ovanstående 

hantering. Ingen individ har möjlighet att ändra sin egen lön men det 

skulle kunna finnas en risk att två individer med viss behörighet i 

systemet, kan ändra varandras löner. Förvaltningen föreslår att kontroll 

av detta inte sker ska göras med hjälp av internkontroll. Internkontrollen 

föreslås göras genom att lista på ändrade löner tas ut månadsvis (ej 

månader när löneöversyn verkställs). Justerade löner kommer att 

stämmas av och noteras som godkända av ansvarig chef.  

4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 

lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.  

När det gäller hantering och kontroll av lönetillägg så finns det redan en 

framtagen rutin kring detta. Särskild uppföljning sker under 

implementering och uppföljning görs också i internkontrollen. När det 

gäller kontroll av underlag för reseersättningar och utlägg föreslås de 

läggas med i internkontrollen från och med 2021. Stickprov föreslås 

göras.  
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5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster 

på en gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte 

bedömer varje post enskilt  

Möjligheten att ta bort funktionen, bevilja samtliga poster finns och är en 

relativt enkel åtgärd att genomföra i systemet. Bedömningen är däremot 

att risken för att chefen inte bedömer varje post enskilt inte kommer att 

minska i någon större omfattning i och med denna insats.  

Om det finns chefer som inte granskar varje enskild post så finns det 

möjlighet att snabbt godkänna posten utan granskning även om det krävs 

ett klick i varje ruta.  

Fortsatt kompetensutveckling och diskussion kring vikten av att granska 

varje post bedöms vara en bättre insats för att uppnå det önskade 

resultatet, dvs att alla poster bedöms enskilt.  

Förvaltningen föreslår att utbildningar fortsätter att genomföras och att 

punkten att ta bort funktionaliteten att godkänna alla poster lämnas utan 

åtgärd.  

6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av 

kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med 

lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.  

När det gäller möjligheten att följa upp användningen av 

kostnadskontrollsrapporten så är det möjligt för cheferna att göra ett 

godkännande av denna.  

Problemet i nuvarande system är att det inte är det som sedan blir kopplat 

till lön utan justeringar kan göras efter att kostnadskontrollen godkänts. 

Det vill säga, löneutbetalningen är inte låst för ändring trots godkännande 

av denna rapport.  

Kontakt med leverantören har tagits och det finns en annan funktion som 

skulle kunna stödja att cheferna så att de får en bra överblick. Funktionen 

bedömer vi kan stödja det som efterfrågas i denna punkt.  

Det finns en modul, en beslutsfunktionalitet för närvarotid / flextid där 

chefen får attestera summerad närvarotid per person per anställning för en 

hel månad.  

Tillsammans med uppgifter gällande närvarotid för en period, så 

redovisas för anställningar som är kopplade mot flex, även uppgifter om 

det finns flexfel, flexkorrigeringar samt summerat flexsaldo för samma 

period. Beslutsfunktionaliteten kan därmed användas till att:  

- närvarotid som ej attesterats via andra beslutsrutiner attesteras.  

- kontrollera varje persons närvarotid (via länk i attestlistan som 

öppnar bild med aktuell närvaroperiods tidutvärdering).  
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- få en bättre översyn för att enklare kunna upptäcka att frånvaro ej 

rapporterats eller beviljats för en person man vet varit frånvarande 

men den redovisade närvarotiden verkar för hög. 

- kontrollera flexfelsignaler som ej åtgärdats samt kunna åtgärda dessa 

direkt via länk i attestlistan.  

- i samma bild se medarbetarnas flexsaldo för den aktuella 

närvaroperioden.  

För varje gång ny frånvaro för samma löneutbetalningsdatum rapporteras 

in så uppdateras alltid uppgifterna på befintliga attestposter igen, förutom 

när posten är både attesterade samt att ingen förändring av summerad 

total för timmar finns. Om en post är attesterad samt att det vid 

bearbetningen har blivit en ny summerad total så kommer posten att bli 

uppdaterad som ej attesterad samt med ny total.  

 

Kostnaden för den modulen är utöver införandet 900 kronor i månaden 

vilket medför en ökad årlig kostnad på 10 800 kronor.  

 

7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 

löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning 

med den tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att 

kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att 

de är effektiva.  

I samband med revisionen har följande tydliggjorts, uppföljning av 

felaktiga löner följs upp och hanteras genom ett arbete med ständiga 

förbättringar. Vidare har en uppdatering av internkontrollen gjorts. I 

internkontrollen har följande lagts till för 2020, löneutbetalning, risk att 

felaktig lön betalas ut, detta ska hanteras via stickprov för tillägg och 

uppföljning av felaktiga löner.  

Utöver detta kommer även kontroll av underlag för reseersättningar och 

utlägg säkerställas att de skickas in, även här ska stickprov göras i 

internkontrollen från och med 2021.  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ta till protokollet att revisionens rekommendationer under punkt 1, 2, 

4 och 7 är åtgärdade.  

2. Att uppdra till kommunstyrelsen att införa ny modul för godkännande av 

arbetstid / flextid utifrån revisionens punkt 6. Finansieringen av detta 

hanteras genom att i budgetarbetet frigöra medel för detta.  
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3. Att stödja förslag på att fortsätta kompetensutveckla cheferna i systemet 

och tydliggöra ansvaret för godkännande av poster i systemet och därmed 

lämna punkt 5 utan ytterligare åtgärd.  

4. Att införa ny rutin för utbetalning av löner där ytterligare en 

kontrollfunktion läggs in men att betalningen i sig inte kommer att 

godkännas av två personer i förening.  

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Utbyggnad av Fiber i Byle/Igelfors-området 

 

Sammanfattning 

 
Utbyggnad av fiber i hela kommunen är i sig en strategisk fråga, men har också 
tydliga landsbygdspolitiska utgångspunkter. Kommunfullmäktige har fastställt 
strategier och principer för denna utbyggnad, men det har varit svårt att hitta 
finansiering för utbyggnaden som har beräknats uppgå till ca 80 mkr för resterande 
delar av Finspångs kommun. Mot bakgrund av detta har Finet i dialog med FFIA 
fört en diskussion om alternativ lösning enligt nedan.  

Finets styrelse beslutade den 6 december 2018 att teckna avtal med Maintrac AB 
om ett partnerskap avseende fortsatt utbyggnad av fiber i Finspångs kommun. 
Avtalstecknandet krävde ett godkännande av FFIA:s styrelse, som fattade sitt beslut 
den 19/12 2018. Finet har därefter tecknat avtal med Maintrac som har bildat 
bolaget Finspångs Fiber AB för att hantera den fortsatta utbyggnaden (se bifogad 
bild för koncernstruktur). Upplägget bygger lite förenklat på att Maintrac initialt 
finansierar utbyggnaden och att Finet skulle ges möjlighet att förvärva Finspång 
Fiber vid en överenskommen tidpunkt. Att detta upplägg har diskuterats utgår helt 
och hållet från att Finet i dagsläget inte skulle kunna klara av att hantera 
utbyggnaden Finspång i relation till andra pågående projekt som bolaget driver. 
Finet kan inte heller med nuvarande regelverk söka medfinansiering via statsbidrag. 
Upplägget med Finspång Fiber skulle göra det möjligt att i närtid få till en 
utbyggnad, som annars skulle få vänta i ett antal år. Dock förutsatte utbyggnaden att 
Maintrac som finansiär skulle få statsbidrag för utbyggnaden, vilket inte blev fallet 
för 2019.  
 
Nu har dock Maintrac fått besked om att de får 15 mkr för utbyggnad i Byle-
området och skulle kunna komplettera med en utbyggnad av Igelfors tätort i 
enlighet med bifogad kalkyl. Med det som bakgrund har ett nytt optionsavtal tagits 
fram som innebär att Finet garanterar ett köp av Finspångs Fiber. Genom detta kan 
utbyggnaden få säkerhet för den finansiering som krävs för utbyggnaden.  
 
Då avtalet föreslås få en annan inriktning än tidigare, och är av en sådan principiell 
karaktär, behöver optionsavtalet dock föras till fullmäktige för beslut. Ytterst 
handlar dock frågan om att kommunen nu kan få till en fortsatt utbyggnad som 
innefattar stora delar av landsbygden. I annat fall bedöms inte utbyggnaden av 
aktuella områden kunna komma igång i närtid. Lösningen innebär också att Finet i 
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och med detta upplägg kommer att kunna ta ansvar för en utbyggnad av 
Hällestadområdet.  
 
Övrigt i upplägget framgår av optionsavtalet med bilagor, liksom i bifogat 
presentationsmaterial. Kommunstyrelsen har också tidigare fått information i 
ärendet. Optionsavtalet har tagits fram av respektive parts jurister och den 
ekonomiska kalkylen har säkrats av extern konsult. Upplägget har också bedömts 
fungera utifrån såväl kommunalrättsliga som upphandlingsrättsliga utgångspunkter. 
En enig styrelse i Finet har också beslutat att rekommendera fullmäktige att 
godkänna avtalet.   
 
Avslutningsvis är det är dock viktigt att poängtera att de ekonomiska kalkylerna 
utgår från nu kända fakta, men att det i beredningen har varit viktigt att visa att 
Finet ekonomiskt klarar ett köp av Finspångs Fiber, utifrån resultat- och 
balansräkning samt likviditet. Som framgår av kalkylen är detta möjligt, men ägaren 
behöver dock vara beredd att vid behov tillföra likvida medel i form av lån eller 
aktieägartillskott. 
 
 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige 

1. Att godkänna samarbets- och optionsavtal med tillhörande bilagor i 

ärende KS.2020.0783 
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2020-§ 272   Dnr: KS.2020.0783 

 

Utbyggnad av Fiber i Byle/Igelfors-området 

Beskrivning av ärendet 
Utbyggnad av fiber i hela kommunen är i sig en strategisk fråga, men har också 

tydliga landsbygdspolitiska utgångspunkter. Kommunfullmäktige har fastställt 

strategier och principer för denna utbyggnad, men det har varit svårt att hitta 

finansiering för utbyggnaden som har beräknats uppgå till ca 80 mkr för 

resterande delar av Finspångs kommun. Mot bakgrund av detta har Finet i dialog 

med FFIA fört en diskussion om alternativ lösning enligt nedan.  

Finets styrelse beslutade den 6 december 2018 att teckna avtal med Maintrac AB 

om ett partnerskap avseende fortsatt utbyggnad av fiber i Finspångs kommun. 

Avtalstecknandet krävde ett godkännande av FFIA:s styrelse, som fattade sitt 

beslut den 19/12 2018. Finet har därefter tecknat avtal med Maintrac som har 

bildat bolaget Finspångs Fiber AB för att hantera den fortsatta utbyggnaden (se 

bifogad bild för koncernstruktur). Upplägget bygger lite förenklat på att Maintrac 

initialt finansierar utbyggnaden och att Finet skulle ges möjlighet att förvärva 

Finspång Fiber vid en överenskommen tidpunkt. Att detta upplägg har 

diskuterats utgår helt och hållet från att Finet i dagsläget inte skulle kunna klara 

av att hantera utbyggnaden Finspång i relation till andra pågående projekt som 

bolaget driver. Finet kan inte heller med nuvarande regelverk söka 

medfinansiering via statsbidrag. Upplägget med Finspång Fiber skulle göra det 

möjligt att i närtid få till en utbyggnad, som annars skulle få vänta i ett antal år. 

Dock förutsatte utbyggnaden att Maintrac som finansiär skulle få statsbidrag för 

utbyggnaden, vilket inte blev fallet för 2019.  

 

Nu har dock Maintrac fått besked om att de får 15 mkr för utbyggnad i Byle-

området och skulle kunna komplettera med en utbyggnad av Igelfors tätort i 

enlighet med bifogad kalkyl. Med det som bakgrund har ett nytt optionsavtal 

tagits fram som innebär att Finet garanterar ett köp av Finspångs Fiber. Genom 

detta kan utbyggnaden få säkerhet för den finansiering som krävs för 

utbyggnaden.  

 

Då avtalet föreslås få en annan inriktning än tidigare, och är av en sådan 

principiell karaktär, behöver optionsavtalet dock föras till fullmäktige för beslut. 

Ytterst handlar dock frågan om att kommunen nu kan få till en fortsatt utbyggnad 

som innefattar stora delar av landsbygden. I annat fall bedöms inte utbyggnaden 

av aktuella områden kunna komma igång i närtid. Lösningen innebär också att 

Finet i och med detta upplägg kommer att kunna ta ansvar för en utbyggnad av 

Hällestadområdet.  

 

Övrigt i upplägget framgår av optionsavtalet med bilagor, liksom i bifogat 

presentationsmaterial. Kommunstyrelsen har också tidigare fått information i 
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ärendet. Optionsavtalet har tagits fram av respektive parts jurister och den 

ekonomiska kalkylen har säkrats av extern konsult. Upplägget har också bedömts 

fungera utifrån såväl kommunalrättsliga som upphandlingsrättsliga 

utgångspunkter. En enig styrelse i Finet har också beslutat att rekommendera 

fullmäktige att godkänna avtalet.   

 

Avslutningsvis är det är dock viktigt att poängtera att de ekonomiska kalkylerna 

utgår från nu kända fakta, men att det i beredningen har varit viktigt att visa att 

Finet ekonomiskt klarar ett köp av Finspångs Fiber, utifrån resultat- och 

balansräkning samt likviditet. Som framgår av kalkylen är detta möjligt, men 

ägaren behöver dock vara beredd att vid behov tillföra likvida medel i form av 

lån eller aktieägartillskott. 

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, men 

önskar en protokollsanteckning. (se under rubrik Protokollsanteckning) 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna samarbets- och optionsavtal med tillhörande bilagor i 

ärende KS.2020.0783 

Protokollsanteckning 

Torgny Maurer (SD) vill anteckna följande till protokollet: 

”Sverigedemokraterna är i grunden givetvis positiv till att den fortsatta 

fiberutbyggnaden i kommunens norra delar nu äntligen kan komma till stånd.  

Dock menar vi att själva handhavandet av upphandlingen lämnar mycket att 

önska. Vi hävdar att upphandlingen från första början borde hanterats på ett för 

kommunen och kommunens lokala företagare fördelaktigare sätt. Detta genom 

att bolagen (FINET) (FFIA) i mycket större utsträckning borde beaktat lokala 

samarbetsalternativ samt varit dessa behjälpliga i anbudsförfarande och 

bidragsansökan. Vår förhoppning är också att dessa invändningar beaktas i 

kommunens framtida fiberupphandlingar.” 

 

- - - - - 
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SAMARBETS- OCH OPTIONSAVTAL   

 
 
Detta Samarbets- och Optionsavtal (”Avtalet”) har idag ingåtts mellan:  
 

1. Maintrac Infra AB, 559193-1810 (nedan ”Maintrac”), med adress St. Larsgatan 3, 582 

24 Linköping, och   

 

2. Finspångs Stadsnät FINET Aktiebolag (556257-7261), Vallonvägen 15, 612 30 

Finspång (nedan ”FINET”) 

 

Maintrac/Maintrac Infra och FINET även benämnda individuellt som ”Part” och gemensamt  

som ”Parterna” i det följande. 

 

  

1. Bakgrund 

 

1.1 Parterna har ett gemensamt intresse av att utveckla bredbandsutbyggnaden på landsbygden 

och har sedan en längre tid fört diskussioner kring ett projekt avseende byggnation av 

fibernät i område inom Finspångs kommun. FINET och bolag inom Maintrac-koncernens 

tidigare förhandlingar resulterade i att FINET och Maintrac AB (556684-9636) träffade ett 

optionsavtal enligt bilaga 1 (”Optionsavtalet”).  

 

1.2 Sedan förutsättningarna för Optionsavtalet ändrats har Parterna fört ytterligare 

förhandlingar, vilka resulterat i de överenskommelser som framgår av Avtalet. Avtalet 

ersätter Optionsavtalet i dess helhet.   

 

2 Avtalsdokument och tolkningsordning  

 

2.1 Följande dokument ska utgöra del av Avtalet, tillika avtalsinnehåll, och ska i händelse av 

motsättningar tillämpas med tolkningsföreträde i nedan angiven ordning:  

 

a) Detta huvuddokument för Avtalet 

b) Bilaga 2: Beräkningsprinciper för bestämmande av köpeskillingen för Målbolagets 

samtliga aktier  

c) Bilaga 2b: Kostnads- och intäktskalkyl för Område 1.  

d) Bilaga 3: Kartor med markering över område i Finspångs kommun som Parterna är 

överens om utbyggnad av bredbandsnät i Maintracs regi – Byle, Byle 

fritidshusområde och Igelfors tätort – (”Område 1”).  
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3 Parternas överenskommelser avseende Område 1 

 

3.1 Det antecknas att Maintrac-koncernen ansökt om stöd i enlighet med ”statens 

jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd 

för lokal ledd utveckling” samt beviljats stödpengar om ca 15,3 MSEK avseende 

byggnationen av bredbandsnät i Byle i Finspångs kommun, vilket inryms inom Område 1. 

Som villkor för det beviljade stödet gäller bland annat att byggnationen av bredbandsnät i 

Byle ska vara färdigställt senast den 31 december 2022.  

 

3.2 Parterna är överens om att Maintrac, genom det helägda bolaget Finspångs Fiber AB, 

559180-7275, (”Målbolaget”), ska bygga ett öppet bredbandsnät inom hela Område 1 

(enligt bilaga 3) i Finspångs kommun samt att sådant bredbandsnät ska ägas och drivas av 

Målbolaget.  

 

3.3 Följande principer ska vara tillämpliga avseende det öppna bredbandsnät som Målbolaget 

ska bygga i Område 1:  

 

3.3.1 Bredbandsnätet ska uppfylla den högsta tekniska standard och kvalité enligt nu gällande 

branschkutym/-norm; 

 

3.3.2 Byggnationen av bredbandsnätet ska utföras fackmannamässigt enligt gällande lagar och 

föreskrifter motsvarande den standard som kan förväntas att kräva av en professionell 

aktör inom bredbandsmarknaden; 

 

3.3.3 Byggnationen, implementeringen och idrifttagandet av bredbandsnätet ska i möjligaste 

mån följa den kostnads- och intäktskalkyl som framgår av bilaga 2b. Parterna är dock 

införstådda med att bilaga 2b är en kalkyl och hänsyn till vissa parametrar är enbart 

uppskattningar, varför kalkylen kan komma att variera beroende på parametrar som ligger 

utanför Parternas kontroll, såsom exempelvis, dock ej uteslutande till, antal anslutningar 

och kostnader som påverkas av världsläget.  

 

3.3.4 Maintrac och Målbolaget ska gentemot FINET tillämpa full transparens enligt open book 

accounting principen1 kring alla relevanta frågeställningar och underlag avseende 

utbyggnadsprojektet inom Område 1. Maintrac och Målbolaget ska fortlöpande förse 

FINET med allt relevant underlag om utbyggnadsprojektet inom Område 1 och 

Målbolagets finansiella ställning samt låta inhämta FINETs skriftliga samtycke om/när 

omständighet skulle inträffa som väsentligt negativt2 påverkar antingen (i) kostnads- och 

                                                           
1 FINET ska, på begäran, få tillgång till öppna kalkyler (kostnad-, intäkt och vinstkalkyler).  
2 Med väsentlig negativ påverkan avses i sammanhanget en kostnads- eller intäktspåverkan överstigande 10 %.  
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intäktskalkylen i bilaga 2b eller (ii) beräkningsprinciperna köpeskillingen i bilaga 2. 

FINET ska lämna sitt skriftliga samtycke, inom skälig tid, förutsatt att sådant samtycke 

inte får anses orimligt i förhållande till omständigheten och utbyggnadsprojektet som 

helhet.  

 

3.4 Sedan byggnationen av bredbandsnätet i Område 1 färdigställts och blivit godkänt vid 

slutbesiktning samt genomförts enligt Parternas överenskommelser i ovan punkterna 3.2 

och 3.3, ska FINET ha en ömsom rätt respektive skyldighet att förvärva samtliga aktier i 

Målbolaget (”Förvärvsrätten”). Förvärvsrätten innebär att FINET ska förvärva samtliga 

av Målbolaget aktier vid ett och samma tillfälle, och således inte ett partiellt förvärv av 

aktier och/eller förvärv av aktier vid olika tillfällen. Följande övriga villkor och 

förutsättningar ska vara tillämpliga mellan Parterna avseende Förvärvsrätten:  

 

3.4.1 FINET ska, vid tillämpningen av Förvärvsrätten, för samtliga Målbolagets aktier erlägga 

en köpeskilling som motsvarar värdet av Målbolaget, vid tiden för förvärvet, att beräknas 

och fastställas efter de beräkningsprinciper som framgår av bilaga 2. Det är Parternas 

preliminära bedömning är att köpeskillingen kommer att uppgå till ett beloppshärad om 

ca 8,3 MSEK med tillämpning av bilaga 2 utifrån nu kända fakta.  

 

3.4.2 Förvärvsrätten kan påkallas av endera av Parterna från och med tidpunkten när 

byggnationen av bredbandsnätet inom Område 1 färdigställts och blivit godkänt vid 

slutbesiktning, till och med 31 december 2024 (”Löptiden”). FINETS tillträde till 

Målbolagets aktier ska ske inom sex månader efter Förvärvsrättens påkallande, såvitt inte 

Parterna avtalar annorledes. 

 

3.4.3 Påkallande av Förvärvsrätten ska, för att äga giltighet Parterna emellan, ske genom 

skriftlig underrättelse genom rekommenderat brev ställt till den andra Parten vid tillfället 

registrerade adress. Påkallande av Förvärvsrätten ska anses påkallad tre (3) dagar efter det 

att försändelsen avlämnats för postbefordran. Av underrättelsen ska framgå påkallande 

Parts önskemål om tillträdesdag för aktierna i Målbolaget.   

 

3.4.4 Om och när Förvärvsrätten påkallas, ska Parterna omedelbart därefter, lojalt och effektivt 

efter bästa förmåga inleda förhandlingar för att träffa ett aktieöverlåtelseavtal till reglering 

av överlåtelsen av Målbolagets aktier. Det antecknas att Parterna är härvid överens om att 

FINET ska äga rätt att genomföra en granskning av Målbolagets finansiella och legala 

ställning (s.k. Due diligence) samt att Maintrac ska utfärda sedvanliga rimliga garantier för 

Målbolagets aktier och dess verksamhet.  

 

4 Parternas övriga skyldigheter och åtaganden 
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4.1 Som kompensation för Parternas överenskommelse om villkoren för Förvärvsrätten, 

upplåter FINET härmed till Maintrac eller Målbolaget rätten att utnyttja ledig kanalisation 

och fiber i FINETs befintliga och kommande utbyggda fibernät (”Nyttjanderätten”) 

enligt följande villkor och förutsättningar.  

 

4.1.1 Påkallandet och nyttjandet av Nyttjanderätten ska vara begränsad i tid, att fortgå t o m 

utgången av Löptiden eller vid tidpunkt när Förvärvsrätten påkallas (vilket som infaller 

tidigast). För tid därefter ska Maintrac debiteras en marknadsmässig ersättning för dess (ev.) 

nyttjande av Nyttjanderätten;  

 

4.1.2 Maintrac ska samråda och inhämta FINETs samtycke vid varje tillfälle Nyttjanderätten 

nyttjas. Sådant samtycke ska inte förvägras förutsatt att Maintrac följer etablerad 

branschpraxis för nyttjandet av fibernätets kanalisation och fiber.  

 

4.2 Maintrac förbinder sig att inte sälja eller pantsätta aktier i Målbolaget utan föregående 

skriftligt samtycke från FINET så länge Löptiden inte löpt till ända. Maintrac äger dock rätt 

att, utan FINETS skriftliga samtycke, pantsätta aktierna i Målbolaget till bank.  

 

5 Övrigt  

 

5.1 Sekretess – Parterna förbinder sig att inte till tredje man eller inom den egna 

organisationen sprida innehållet i Avtalet i större utsträckning än vad som är nödvändigt 

för Avtalets rätta fullgörande, i den mån inte annat följer av svensk lagstiftning. 

 

5.2 Rubriker – Indelningen av Avtalet i separata klausuler och åsättande av rubriker ska inte 

påverka tolkningen av Avtalet. 

 

5.3 Ändringar och överlåtelse – Ändringar av och tillägg till Avtalet ska vara skriftligen 

avfattade och undertecknade av bemyndigade företrädare för samtliga Parter, för att vara 

bindande. 

 

5.4 Överlåtelseförbud – Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina 

rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andre Partens skriftliga 

godkännande.  

 

5.5 Resolutivt villkor – som villkor för Avtalets fullbordan och bestånd gäller att Avtalet ska 

godkännas av Kommunfullmäktige för Finspångs kommun.  

 

5.6 Fullständig reglering – Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av 

alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som 
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föregått Avtalet, inklusive Optionsavtalet, ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor. 

 

5.7 Tvist – Svensk lagstiftning ska äga tillämplighet på Avtalet. Tvist mellan Parterna med 

anledning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som första 

behöriga instans.  

 

********* 

 

Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

 

Maintrac Infra AB   Finspångs Stadsnät FINET AB  

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ort och datum    Ort och datum   

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Bo Plym     Sven-Åke Andersson, VD  

       

 

_______________________________  _______________________________ 

    Sune Horkeby, Ordförande 

 

 

 

Härmed bekräftar Maintrac AB och FINET att Avtalet ersätter det Optionsavtal som ingåtts 

mellan Maintrac AB och FINET. Vare sig Maintrac AB eller FINET har några anspråk gentemot 

varandra med anledning av Optionsavtalets upphörande.    

 

Maintrac AB    Finspångs Stadsnät FINET AB 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Bo Plym     Sven-Åke Andersson, VD  
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_______________________________  _______________________________ 

    Sune Horkeby, Ordförande 
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Bilaga 2 – Beräkningsprinciper för bestämmande av köpeskillingen för Målbolagets samtliga  

aktier  

 
 

Parterna är överens om att köpeskillingen för aktierna till Målbolaget ska sättas utifrån det 

värde som bredbandsnätet har i förhållande till den investering som gjorts i nätet 

(entreprenadkostnader, materiel och arbete), andra kostnader som belastat Målbolaget, 

intäkter som nätet genererat och i förhållande till den risk som Maintrac och/eller Målbolaget 

står. 

 

Beräkningsmodellen ska inte ta hänsyn till bredbandsnätets marknadsvärde. 

 

Före överlåtelsen av aktierna skall rörelsekapitalet i Målbolaget lösas upp (alternativt avräknas 

på motsvarande sätt) och samtliga finansiella skulder regleras genom ovillkorade 

aktieägartillskott. 

 

Vid överlåtelsen av 100% av aktierna i Målbolaget skall köpeskillingen beräknas 

utifrån den finansiering som Maintrac tillfört Målbolaget i form av aktiekapital, 

ovillkorade aktieägartillskott och liknande kapital (se exempelsimulering nedan). 

 

 

 

 

MSEK 2024-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 0,0

Materiella anläggningstillgångar 13,8

Ack. avskrivningar på materiella anläggningstillgångar¹ -1,7

Finansiella anläggningstillgångar 0,0

Summa anläggningstillgångar 12,1

Omsättningstillgångar² 0,0

Likvida medel 0,0

Summa omsättningstillgångar 0,0

Summa tillgångar 12,11

Aktiekapital 0,05

Erhållna aktieägartillskott 8,3

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat³ 3,8

Eget kapital 12,1

Avsättningar 0,0

Finansiella skulder 0,0

Rörelseskulder² 0,0

Summa skulder och eget kapital 12,11

Finspång Fiber AB - Simulerad balansräkning

¹ Avskrivningar har beräknats utifrån ett snitt om 36 månaders drift.

² Omsättningstillgångar och rörelseskulder antas ha 

reglerats vid transaktionstidpunkten. 

³ Utgörs av anslutningsintäkter, avskrivningar, rörelseintäkter och -kostnader 

efter skatt. 
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Fiberanslutning i Finspång Etapp Byle Intäkter
Utan Bidrag   

Förutsättningar
Byle Småhus Fritidshus

(65 st i SUNDA, 

Byle)

Igelfors

100 st
Anslutningsavgift Igelfors 1 031 000 kr

Antal kontrakterade kunder % 85,00% 33,00% 80,00% Anslutningsavgift småhus 4 556 000 kr

Antal möjliga kundanslutningar 268 75 100 443 Anslutningsavgift frtitidshus 495 000 kr

Antal kontrakterad kund 228 25 80 333 Anslutningsavgift Lotorp 0 kr

kost stambyggnation /meter Bidrag, Jordbruksverket *60% 15 333 000 kr

Summa meter grävning stam, 100 % 0 Intäkt månadsavgift 1 322 460 kr

Stam grävning meter/kontrakterad kund 0 0 Summa intäkt 22 737 460 kr
Entreprenadkostnad stam, hela Byle bidrags omr. 23 400 000 kr        -  kr                 776 767 kr                

0 kr 776 767 kr månader 24

548 000 kr             40 Utgifter
Entreprenadkostnad stam -24 176 767 kr

Kostnad kundanslutning -4 367 090 kr

Kostnad kundanslutning - kontrakterade anslutning 3 227 015 kr 358 875 kr 781 200 kr Aktiv utrustning -555 359 kr

781 200 kr Kostnad samförläggning Vattenfall 0 kr

Driftkost -159 624 kr

3 Räntan över tiden (F11) -827 771 kr

Ränta 3,00% Summa utgifter -30 086 610 kr

Nätavgift/månad  (exkl. moms) Småhus 175 kr

Anslutningsavgift  (exkl. moms) 20 000 kr Resultat Totalt: -7 349 150 kr
Nätavgift/månad  (exkl. moms) Fritidshus 50 kr Resultat, exkl ränta: -6 521 379 kr

Drift kostnad/mån 20 kr Per anslutning efter tid (G6): -22 099 kr

Kostnad sambyggnad Eon 0 kr Per möjlig anslutning efter tid (G5): -16 590 kr
Transportkostnad signal KO 0 kr
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Bilaga 3 

 

Område Byle/Igelfors 
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Finspångs Stadsnät Finet AB 1 2020-09-07 
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Finspångs Stadsnät Finet AB 2 2020-09-07 

    

Bakgrund 

För att kommuninvånarna ska få samma möjlighet till en digital kommunikation  
som tätorten har Finet AB ingått ett samarbete med Maintrac AB som bildat  
ett bolag ”Finspång Fiber AB” som fått 15 Mkr i bidrag av Jordbruksverket  
(då reglerna då var att kommuner och kommunala bolag inte kunde söka bidrag) för att hjälpa oss  
bygga ut fibernätet i norra delar av Kommunen. 
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Finspångs Stadsnät Finet AB 3 2020-09-07 

Ett Optionsavtal har tagits fram mellan Finet AB och Maintrac AB där Finspång Fiber AB  
bygger ut fibernätet i Byle/Igelfors med omnejd. 
 
 
När det överenskomna området är färdigbyggt kommer enligt avtalet Finet AB att köpa  
Finspång Fiber AB 

 
 
 
 
 

Samarbetsavtal 
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Finspångs Stadsnät Finet AB 4 2020-09-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbets- och Optionsavtal 

3.4  Sedan byggnationen av bredbandsnätet i Område 1 färdigställts och blivit godkänt vid 

       slutbesiktning samt genomförts enligt Parternas överenskommelser i ovan punkterna  

       3.2 och 3.3, ska FINET ha en ömsom rätt respektive skyldighet att förvärva samtliga  

       aktier i Målbolaget (”Förvärvsrätten”). Förvärvsrätten innebär att FINET ska förvärva  

       samtliga av Målbolaget aktier vid ett och samma tillfälle 

3. Parternas överenskommelser avseende Område 1 

3.1  Som villkor för det beviljade stödet gäller bland annat att byggnationen av bredbandsnät 

       i Byle ska vara färdigställt senast den 31 december 2022 

3.2  Parterna är överens om att Maintrac, genom det helägda bolaget Finspångs Fiber AB, 

       559180-7275, (”Målbolaget”), ska bygga ett öppet bredbandsnät inom hela Område 1  

       (enligt bilaga 3) i Finspångs kommun samt att sådant bredbandsnät ska ägas och  

       drivas av Målbolaget.  
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Finspångs Stadsnät Finet AB 5 2020-09-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbets- och Optionsavtal 

3.3.4  Maintrac och Målbolaget ska gentemot FINET tillämpa full transparens enligt  
open book accounting principen kring alla relevanta frågeställningar och underlag  
avseende utbyggnadsprojektet inom Område 1. Maintrac och Målbolaget ska fortlöpande  
förse FINET med allt relevant underlag om utbyggnadsprojektet inom Område 1 och  
Målbolagets finansiella ställning samt låta inhämta FINETs skriftliga samtycke om/när  
omständighet skulle inträffa som väsentligt negativt påverkar antingen (i) kostnads-  
och intäktskalkylen i bilaga 2b eller (ii) beräkningsprinciperna köpeskillingen i bilaga 2 
 
 
1. FINET ska, på begäran, få tillgång till öppna kalkyler (kostnad-, intäkt och vinstkalkyler).  
2. Med väsentlig negativ påverkan avses i sammanhanget en kostnads- eller intäktspåverkan överstigande 10 %.  
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Fiberanslutning i Finspång Etapp Byle Intäkter
Utan Bidrag   

Förutsättningar
Byle Småhus Fritidshus

(65 st i SUNDA, 

Byle)

Igelfors

100 st
Anslutningsavgift Igelfors 1 031 000 kr

Antal kontrakterade kunder % 85,00% 33,00% 80,00% Anslutningsavgift småhus 4 556 000 kr

Antal möjliga kundanslutningar 268 75 100 443 Anslutningsavgift frtitidshus 495 000 kr

Antal kontrakterad kund 228 25 80 333 Anslutningsavgift Lotorp 0 kr

kost stambyggnation /meter Bidrag, Jordbruksverket * 60% 15 333 000 kr

Summa meter grävning stam, 100 % 0 Intäkt månadsavgift 1 322 460 kr

Stam grävning meter/kontrakterad kund 0 0 Summa intäkt 22 737 460 kr

Entreprenadkostnad stam, hela Byle bidrags omr. 23 400 000 kr -  kr              776 767 kr             

0 kr 776 767 kr månader 24

548 000 kr     40 Utgifter
Entreprenadkostnad stam -24 176 767 kr

Kostnad kundanslutning -4 367 090 kr

Kostnad kundanslutning - kontrakterade anslutning 3 227 015 kr 358 875 kr 781 200 kr Aktiv utrustning -555 359 kr

781 200 kr Kostnad samförläggning Vattenfall 0 kr

Driftkost -159 624 kr

3 Ränta över tiden -827 771 kr

Ränta 3,00% Summa utgifter -30 086 610 kr

Nätavgift/månad  (exkl. moms) Småhus 175 kr

Anslutningsavgift  (exkl. moms) 20 000 kr Resultat Totalt: -7 349 150 kr
Nätavgift/månad  (exkl. moms) Fritidshus 50 kr Resultat, exkl ränta: -6 521 379 kr

Drift kostnad/mån 20 kr Per anslutning efter tid (G6): -22 099 kr

Kostnad sambyggnad Eon 0 kr Per möjlig anslutning efter tid (G5): -16 590 kr

Transportkostnad signal KO 0 kr

Ovanstående kalkyl har tagits fram av Maintrac och utgör underlag för beräkningen av köpeskillingen.

Kostnader hänförliga till avskrivningar och bolagsskatt ej inkluderats i det beräknade resultatet. Dessa tillkommer vid fastställandet av köpeskillingen (se sida 10).

Finspångs Stadsnät Finet AB 6 2020-09-07 

Bilaga 2 kostnadskalkyl 
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2020-09-07 Finspångs Stadsnät Finet AB 7 

Specifikation etapper 

Område

Investerings-

belopp

Antal 

meter

pris per 

meter

Antal fastigheter 

totalt

Om 80%-ig 

anslutningsgrad

Hävla - Regna - Igelfors, etapp 1 5 264 000 18800 280 15 12

Igelfors - Hällestad, etapp 2 4 592 000 16400 280 62

Igelfors  - Lotorp, etapp 2 2 940 000 10500 280 59

Hävla - Rejmyre, etapp 2 2 688 000 9600 280 38 127

Gomma/Falla/Erstorp, Lotorp-

Klintorp, Solberga, Hällestad, 

etapp 3 28 593 600 102120 280 1 005 804

Hällestad/Ljungsbro/Gerttorp/K

atterum etapp 4 14 782 040 52793 280 389 311

Övriga områden, etapp 5 11 200 000 40000 280 200 160

Summa investering 70 059 640

Etapp FF 8 000 000 0

Summeringar 78 059 640 250213 1 768 1414
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2020-09-07 Finspångs Stadsnät Finet AB 8 

Resultatutveckling 
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2020-09-07 Finspångs Stadsnät Finet AB 9 

Likviditet över tid 
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MSEK 2024-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 0,0

Materiella anläggningstillgångar 13,8

Ack. avskrivningar på materiella anläggningstillgångar¹ -1,7

Finansiella anläggningstillgångar 0,0

Summa anläggningstillgångar 12,1

Omsättningstillgångar² 0,0

Likvida medel 0,0

Summa omsättningstillgångar 0,0

Summa tillgångar 12,1

Aktiekapital 0,05

Erhållna aktieägartillskott 8,3

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat³ 3,8

Eget kapital 12,1

Avsättningar 0,0

Finansiella skulder 0,0

Rörelseskulder² 0,0

Summa skulder och eget kapital 12,1

Finspång Fiber AB - Simulerad balansräkning

¹ Avskrivningar har beräknats utifrån ett snitt om 36 månaders drift.

² Omsättningstillgångar och rörelseskulder antas ha 

reglerats vid transaktionstidpunkten. 

³ Utgörs av anslutningsintäk ter, avskrivningar, rörelseintäk ter och -kostnader 

efter skatt. 

2020-09-07 Finspångs Stadsnät Finet AB 10 

Finspång Fiber AB: Beräkning av köpeskilling 

• I tabellen till vänster visas en simulering av Målbolagets 

balansräkning vid förvärvstidpunkten (2024-12-31), baserad 

på Maintracs kostnadskalkyl. 

• Målbolaget kommer vid förvärvstidpunkten att ha 

anläggningstillgångar (nät och nätutrustning) till ett bokfört 

värde om ca 12,1 MSEK (efter avräkning av erhållna 

bidrag). 

• Anläggningstillgångarna kommer under byggtiden att 

finansierats via: 

1. Anslutningsintäkter samt bidrag från Jordbruksverket. 

2. Tillskjutet kapital från Maintrac i form av aktiekapital 

samt lån. 

• Inför överlåtelsen av skall säljaren tillse att samtliga 

finansiella skulder i Målbolaget är reglerade. 

• Köpeskillingen för 100% av aktierna i Finspång Fiber AB 

kommer då att uppgå till ett belopp motsvarande den 

finansiering Maintrac tillfört Målbolaget i form av 

aktiekapital samt ovillkorade aktieägartillskott. 

• Enligt vidstående preliminära simulering kommer 

köpeskillingen att uppgå till ca 8,3 MSEK. 

• Om Målbolaget istället skulle förvärvas 2022-12-31 

kan köpeskillingen simuleras till 9,2 MSEK. 
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MSEK 2024-12-31

Köpeskilling vid förvärv 8,3

Driftnetto år 1-23 (ej diskonterat) 24,1

Driftnetto år 1-23 (2,0% diskonteringsränta) 18,4

Driftnetto år 1-23 (7,5% diskonteringsränta) 9,5

Driftnetto år 1-23 (10,0% diskonteringsränta) 7,3

Nedskrivningsbehov (10% diskonteringsränta) 1,0

Finspång Fiber AB - Simulerat nedskrivningsbehov

2020-09-07 Finspångs Stadsnät Finet AB 11 

Finspång Fiber AB: Nedskrivningsbehov vid förvärv 

• Vid förvärvet kommer Finspång Fiber AB under ett antal 

år att existera som ett dotterbolag till Finet. 

• I enlighet med Aktiebolagslagen skall värdet av ett bolags 

tillgångar (bl.a. aktier i dotterbolag) årligen prövas för att 

säkerställa att det bokförda värdet inte överstiger 

återvinningsvärdet. Detta är en redovisningsmässig skillnad 

mellan investeringar som görs av kommuner respektive av 

kommunägda aktiebolag. 

• Vid en nedskrivningsprövning av aktierna i Finspång Fiber 

AB beräknas ett nuvärde av bolagets framtida kassaflöden 

givet ett marknadsmässigt avkastningskrav. 

• I vidstående tabell redovisas en översiktlig simulering av 

Bolagets driftnetton under 23-års perioden efter Finets 

förvärv, givet olika avkastningskrav. 

• Om ett diskonteringsränta om 10,0% skulle appliceras på 

Bolagets framtida kassaflöden skulle detta medföra ett 

nedskrivningsbehov om ca 1,0 MSEK. 

• Finet kommer enligt företagsledningens prognos att ha ett 

eget kapital om ca 32,3 MSEK år 2024 till följd av 

betydande anslutningsintäkter under 2021/22. Således bör 

Bolaget kunna hantera simulerad nedskrivning om denna 

skulle materialiseras. 

• Vid ett förvärv 2022-12-31 kan ett nedskrivningsbehov på 

samma sätt simuleras till ca 1,6 MSEK. 
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Maintrac Holding AB 

(559112-6320) 

Maintrac AB 

(556684-6936) 

Maintrac Infra AB 

(559193-1810) 

Töreboda Fiber AB 

(559139-2237) 

Finspång Fiber AB 

(559180-7275) 

Vinnergi Communicate AB 

(556924-0020) 

We-Consulting AS (Norge) 

(912 120 902)  

Tech Talents Consulting i 
Sverige AB 

(559190-6689) 

Vinnergi AB 

(556713-7962) 

Apexa Competence AB 
(556930-4347) 

Ägarstruktur 
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Magnus Pirholt 

2020-08-24  1 (2)  

Dnr KS.2020.0017  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Investeringsmedgivande Centrumutveckling 
Bergslagsvägen etapp 1 

 

Sammanfattning 
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 
färdigt under hösten 2020. Inflyttning beräknas påbörjas under december. Utifrån 
det fattade kommunfullmäktige beslut om trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 
Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum KF 2019-§ 190 Dnr KS.2019.1138 
har förvaltningen därmed påbörjat projektering och upphandling av Bergslagsvägen 
etapp 1.  
 
Syftet med investeringen är att i samband med vårdcentrums färdigställande 
omvandla del av Bergslagsvägen, mellan Hyttvägen och Vallonplatsen, till ett 
gångfartsområde där bilar och cyklar framförs på de gåendes villkor. Gestaltningen 
omfattar ny markbeläggning, planteringsbäddar, sittbänkar, cykelställ och belysning.  
 
Projektering av Bergslagsvägen etapp 1 har skett under våren. Utifrån att 
upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i uppdrag 
att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas 14,6 mnkr för 
ombyggnaden av del av Bergslagsvägen, etapp 1. För att upphandlad entreprenad 
ska kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut. 
 
Projektet utgör del av projektet ”Centrum utveckling (Bergslagsvägen)” markerat 
med X i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167, därav föreslås 
medel tilldelas ur investeringsbudget för offentliga miljöer till förfogande. Före 
eventuell finansiering av projekteringen finns en ackumulerad budget om 15 544 tkr 
i offentliga miljöer till förfogande. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta påbörjad upphandling och 
genomföra en ombyggnad av del av Bergslagsvägen, etapp 1, enligt 
framtaget förslag 

2. Att anvisa 14 600 tkr till förvaltningen från offentliga medel till förfogande i 
investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167. 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma 
medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftkostnader efter 
slutredovisat projekt. 

4. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Dnr KS.2020.0017  
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GESTALTNING BERGSLAGSVÄGEN

Arbetet med att omvandla Bergslagsvägen till 
gångfartsområde mellan Hyttvägen och Vallonplatsen 
(etapp 1) har utgått från följande principer: 

- samma markbeläggning från fasad till fasad. Detta 
för att undvika trafikseparering. I ett gångfartsområde 
framförs alla fordon (bilister liksom cyklister) på 
fotgängarnas villkor i högst 7 km/h. Vald markbeläggning 
är Siena halvsten som läggs i fiskbensmönter. På utvalda 
platser där nya sittmöjligheter tillskapats blandas en 
mörkare nyans av samma sten in för att förstärka känslan 
av ”rum i rummet”.  

- element som bryter dem raka siktlinjerna. Detta 
för att göra sänkningen av hastigheten mer instinktiv 
när gatan inte längre upplevs som en lång raksträcka. 
Element om används är växtbäddar, cykelparkering, 
belysningspelare, bänkar och träd. 

- Ökade inslag av grönska. Detta som ett estetiskt 
inslag liksom för en mer klimatanpassad centrummiljö.

Vegetation i form av träd erbjuder skugga och motverkar 
att gatan bildar en vindtunnel. Blommande växter gynnar 
den biologiska mångfalden. Växtkompositionen är 
sammansatt för att ge skönhetsvärden över alla säsonger.

- Ny belysning för säkerhet och rumsbildning. 
Befintliga belysningsstolpar byts ut för att möta kraven på 
trafiksäkerhet trots färre stolpar, samt för att säkerställa 
en lång livslängd. De nya belysningsstolparna har valts 
utifrån en önskan om att bevara den speciella karaktär 
som befintliga bidrar till. Utöver detta finns rumsskapade 
belysning under bänkar och av träd, liksom skulpturala 
belysningspelare som återkommer längs med gatan.  

- Spännande inslag som konst och lek. I höjd med nya 
Vårdcentrums entréområde tillskapas sittmöjligheter. 
Här placeras även en grupp av skulpturen ”Jimmys” 
av konstnären Monika Gora. Dessa lyser kvällstid upp 
inifrån, och för tankarna till eld, mjuk glasmassa redo att 
formas, liksom smält järn.  Den mjuka organiska formen 
uppmuntrar till lek och interaktion. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 34 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 190   Dnr: KS.2019.1138 

 

Trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De Besche väg med 
anledning av nytt vårdcentrum 

Sammanfattning 

Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 

färdigt under hösten 2020. Preliminärt kommer inflyttning att ske under 

december månad 2020. Detta aktualisera behovet av att fatta beslut om hur 

trafikföringen ska ske runt den nya byggnaden. 

  

Tillfarten till vårdcentrum kommer att ske via infart via gamla ”Unos väg” på 

södra sidan om byggnaden/bakom Kulturhuset. I anslutning till vårdcentrums 

entré kommer ca 35 parkeringsplatser att anläggas för besökande till vården. 

I och med att byggnaden blir färdig och tas i bruk behöver Bergslagsvägen i sin 

sträckning förbi densamma, samt den del av De Besche väg som löper utmed 

kortsidan i öster, återställas efter byggnationen. I samband med detta behövs 

principiella beslut om hur dessa vägavsnitt ska utformas för framtida utnyttjande. 

Nedan beskrivs kommunens bedömning och ställningstaganden. 

 

Bedömning 

 

Frågan om trafik genom centrum har ju diskuterats i olika media de senaste åren. 

Inte minst naturligtvis aktualiserat av de begränsningar som bygget av 

vårdcentrum, och därav följande avstängning av Bergslagsvägen och De Besche 

väg, inneburit. Samtidigt har det också pågått en diskussion, inte minst i den 

politiska referensgruppen för Finspångs centrum, (i fortsättningen kallad 

Centrumgruppen) om hur centrum i ett något större perspektiv ska utvecklas 

framöver.  

 

Kommunstyrelsen fattade våren 2017 ett principbeslut om utvecklingen för de 

offentliga ytorna i centrum och dess utveckling utifrån ett underlag framtaget av 

Centrumgruppen. Detta beslut kan i korthet beskrivas i följande punkter: 

 

- Centrum ska utvecklas från genomfartstrafik till mötesplatser och 

aktivitet 

- Bruksparken, Bergslagstorget och Förvaltningstorget ska bindas ihop på 

ett tydligare sätt  

- Respektive yta ska gestaltas utifrån en tanke om det offentliga rummet 

och ges en rumslig karaktär av upplevelse, aktivitet och plats för vistelse 

- Det ska vara lätt att ta sig till centrums olika ytor, oavsett trafikslag, och 

också lätt att kunna parkera såväl cykel som bil.  

- Genomfartstrafiken i centrum ska dock inte stimuleras. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 35 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

När nu vårdcentrumbygget går in på sitt slutår behöver Finspångs kommun fatta 

ett antal principbeslut med hänsyn såväl till det faktum att vårdbyggnaden 

färdigställs men också i förhållande till ovanstående ställningstagande kring de 

offentliga ytorna i centrala Finspångs tätort. Det är också viktigt att påbörja 

arbetet med utformning och därefter upphandling av entreprenör för berörda 

vägsträckor. Detta för att kunna genomföra nödvändiga arbeten så att dessa kan 

färdigställas till november 2020, det vill säga i samband med att vårdcentrum är 

färdigt att tas i bruk.  

 

Ställningstagande 

 

För Bergslagsvägen föreslås följande ställningstaganden: 

 

 Vägsträckningen förbi vårdcentrum, Centrumkyrkan och Kulturhuset 

öppnas för trafik i båda riktningarna. Vägen ska utformas som 

lågfartsområde, d.v.s. trafiken ska ske på de oskyddade trafikanternas 

villkor. Gång- och cykeltrafiken ska säkerställas i utformningen. 

 Det ska vara möjligt att kunna framföra färdtjänstfordon och mindre 

kollektivtrafikfordon (läs Servicelinjen) på vägsträckan. Möjligheten till 

av- och påstigningsplatser ska bedömas, även om det inte ska ske genom 

särskilda hållplatslägen. Även varutransporter behöver kunna trafikera 

vägen. 

 Framkomlighet för Räddningstjänstens utryckningsfordon skall säkras 

vid utformningen. 

 Gestaltningsmässig anpassning av vägavsnittet ska ske till de byggnader 

som ligger utmed vägsträckans södra del i samarbete med berörda 

fastighetsägare.  

 Likaså ska gestaltningen ta hänsyn till hur sträckningen längs med den så 

kallade Lidl-parkeringens slänt på norra sidan kan göras mer attraktiv och 

integreras i en helhetslösning för vägavsnittet. 

 Vid utformningen ska anslutningen till redan genomfört lågfartsområde 

vid Vallonplatsen och sträckan förbi ”gamla Konsumhuset” beaktas och 

integreras. 

 Avstängningen av Bergslagsvägen utanför restaurang Joans permanentas 

och den befintliga vägytan integreras i den framtida utformningen av 

Bergslagstorget. 

 

 

I ett senare skede bör Bergslagsvägens sträcka från Vallonplatsen och ner till 

anslutningen mot Stationsvägen också omvandlas till ett lågfartsområde. Detta 

för att skapa en sammanhängande gestaltning av hela den berörda sträckan av 

Bergslagsvägen genom centrum. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 36 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

För De Besche väg föreslås följande ställningstaganden: 

 

De Besche väg går söderut från Bergslagsvägen och svänger sedan österut och 

ansluter till Kalkugnsvägen.  

 Den södra delen förbi vårdcentrums gavel i öster stängs av för biltrafik i 

båda riktningarna. 

 In – och utfart från fastigheterna längs med De Besche väg, samt till 

parkeringen för bostadsrättsfastigheterna med adress De Wijks väg 8 – 12 

och till parkeringsplats för vårdcentrums verksamhetsbilar ska ske från 

Kalkugnsvägen. 

 Utformningen av vägsträckningen längs med vårdcentrum anpassas till 

gång och cykeltrafik och anslutningen till Bergslagsvägens 

lågfartsområde ska ges en enhetlighet i gestaltningen. 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring i att-satserna enligt följande: 
1. Att Bergslagsvägen skyndsamt öppnas för trafik i båda riktningar i dess 

ursprungssträckning Finsterwaldevägen och upp till Hyttvägens 

anslutning samt De Beche väg, och att sträckan utformas som 

lågfartsområde. 

2. Att omgestaltningen till lågfartsområde sker etappvis och med stor 

hänsyn till näringsidkare samt fordons, gång och cykeltrafik på hela 

sträckningen. 

 

Ulrika Jeansson (S), Ingrid Westlund (V) och Ingela Billström (MP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Hugo Anderssons (C) 

yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (34) 

Sammanträdesdatum:  

2019-12-18  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att Bergslagsvägen ska vara öppen för trafik i båda riktningar på sträckan 

Vallonplatsen och upp till Hyttvägens anslutning och att sträckan ska 

utformas som lågfartsområde. 

 

2. Att De Besche väg, sträckan utanför vårdcentrumbyggnaden, stängs för 

biltrafik och utformas för gång- och cykeltrafik. 

Reservation 

Torgny Maurer, Sven-Inge Eriksson, Nathalie Pettersson, Ulla-Britt Edengren, 

Kai Hallgren, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström och Börje Axelsson (alla 

SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 277   Dnr: KS.2020.0017 

 

Investeringsmedgivande Centrumutveckling Bergslagsvägen 
etapp 1 

Beskrivning av ärendet 
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 

färdigt under hösten 2020. Inflyttning beräknas påbörjas under december. Utifrån 

det fattade kommunfullmäktige beslut om trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 

Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum KF 2019-§ 190 Dnr 

KS.2019.1138 har förvaltningen därmed påbörjat projektering och upphandling 

av Bergslagsvägen etapp 1.  
 

Syftet med investeringen är att i samband med vårdcentrums färdigställande 

omvandla del av Bergslagsvägen, mellan Hyttvägen och Vallonplatsen, till ett 

gångfartsområde där bilar och cyklar framförs på de gåendes villkor. 

Gestaltningen omfattar ny markbeläggning, planteringsbäddar, sittbänkar, 

cykelställ och belysning.  

 

Projektering av Bergslagsvägen etapp 1 har skett under våren. Utifrån att 

upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i 

uppdrag att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas 14,6 

mnkr för ombyggnaden av del av Bergslagsvägen, etapp 1. För att upphandlad 

entreprenad ska kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut. 

 

Projektet utgör del av projektet ”Centrum utveckling (Bergslagsvägen)” 

markerat med X i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167, 

därav föreslås medel tilldelas ur investeringsbudget för offentliga miljöer till 

förfogande. Före eventuell finansiering av projekteringen finns en ackumulerad 

budget om 15 544 tkr i offentliga miljöer till förfogande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta påbörjad upphandling och 

genomföra en ombyggnad av del av Bergslagsvägen, etapp 1, enligt 

framtaget förslag 

2. Att anvisa 14 600 tkr till förvaltningen från offentliga medel till 

förfogande i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167. 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta samt 

ökade driftkostnader efter slutredovisat projekt. 

4. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (91) 

Sammanträdesdatum:  

2020-08-26  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Maria Forneman 

2020-09-04  1 (1)  

Dnr KS.2020.0001  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Val av ledamot till lärandeberedningen 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot till lärandeberedningen. 

På förslag är att välja Isabella Lindquist (V). 

 

Förslag till beslut 

1. Att välja Isabella Lindquist (V) till ledamot i lärandeberedningen 
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Maria Forneman 

2020-09-04  1 (1)  

Dnr KS.2020.0001  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
omsorgsberedningen 

 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) har kommit in med en begäran att bli entledigad 

från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsberedningen. 

 

Förslag till beslut 

1. Att entlediga Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) från sitt uppdrag som 

ledamot i omsorgsberedningen 
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Maria Forneman 

2020-06-22  1 (1)  

Dnr KS.2020.0686  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Anmälan av nytt medborgarförslag - rädda Auroras 
minnessten 

 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in om att rädda Auroras minnessten som efter 

drygt 200 år börjar förfalla. 

Förslagsställaren föreslår att kalkstensskivan med inskriptionen och överdelen 

ersätts. 

Förslagsställaren föreslår också att minnesstenen flyttas till en plats i närheten av 

Auroratemplet, då placeringen idag skiljer de båda platserna åt genom väg och 

järnväg som skär genom Auroraparken. Dessutom är det en parkering väldigt 

nära stenen som i viss mån hindrar tillträde. 

 

Förslag till beslut 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 
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Maria Forneman 

2020-06-22  1 (1)  

Dnr KS.2020.0687  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Anmälan av nytt medborgarförslag - ålanpassning av 
vattenkraftverk i Finspång 

 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in om att beakta förbindelsen mellan Bönern 

och Lillsjöbäcken i handlingsplanen för den nya förbifarten och på sikt öppna 

upp för fiskvandring. 

Det finns ett dike som skulle kunna fördjupas och vidgas något för att få ett 

lämpligt vattenflöde för fiskvandring (ål, nors och lax). Detta skulle också utgöra 

en attraktionskraft och dessutom skulle kraftverket med sin speciella arkitektur 

kunna bli kvar. 

 

Förslag till beslut 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 
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Maria Forneman 

2020-09-02  1 (1)  

Dnr KS.2020.0752  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Anmälan av nytt medborgarförslag - hall för boulespel 

 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in om en önskan av tillgång till en hall för att 

kunna spela boulespel året om. Förslagsställaren tycker att det bästa vore om en 

hall kunde byggas över den nuvarande utomhusspelplatsen i Bruksparken. 

 

Förslag till beslut 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 
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Maria Forneman 

2020-09-04  1 (1)  

Dnr KS.2020.0939  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Interpellation avseende gymnasieskolans ekonomi och 
elevunderlag 

 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Carlsson (V) har kommit in med en interpellation till utbildningsrådet, 

alternativt kommunstyrelsens ordförande. Utifrån att den kommunala 

gymnasieskolan under många år dragits med ekonomiska underskott och vikande 

elevunderlag så ställer han frågorna: 

- Vad vill de styrande med den kommunala gymnasieskolan i framtiden? 

- Hur ska skolan attrahera fler elever? 

- Hur ska ekonomin komma i balans? 

- Hur ställer sig de styrande till att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp 

för att tillsammans skapa förutsättningar för framtidens kommunal 

gymnasieskolan?  

 

Förslag till beslut 

1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den 

21 oktober 
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Interpellation till utbildningsrådet alternativt kommunstyrelsens ordförande 
 
Den kommunala gymnasieskolan har under många år dragits med ekonomiska underskott och 
vikande elevunderlag. 
 
-Vad vill de styrande med den kommunala gymnasieskolan i framtiden? 
 
- Hur ska skolan attrahera fler elever? 
 
- Hur ska ekonomin komma i balans? 
 
- Hur ställer sig de styrande till att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att tillsammans skapa 
förutsättningar för framtidens kommunala gymnasieskolan? 
 
 
 
Stefan Carlsson, gruppledare Vänsterpartiet 
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