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ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2020-10-28 §§ 375-400 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   

Datum när anslaget tas 

ner  2020-11-25 

2020-11-03 

Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

  

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, den 28 oktober 2020, kl. 13:00-15:45 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) ej närvarande § 393 

Kristin Yderfors (C) ersätter Ulrika Jeansson (S) § 393 

Hugo Andersson (C) 

Inge Jacobsson (M) 

Frida Granath (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) ersätter Jonny Persson (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Marie Johansson (KD) ersätter Kristin Andersson (KD) 

Ralph Kronholm (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Stefan Carlsson (V) 

Ersättare: Bertil Senestad (S) ej närvarande 

Patrik Karlsson (S) ej närvarande 

Josefina Leo (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) 

Mikael Wallin (L) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Ingrid Westlund (V) ej närvarande 

 

Övriga 

deltagare: 

Monica Brodén (MP) insynsplats, Berit Martinsson (S) KF ordf, Johan Malmberg, 

kommundirektör, Anette Asklöf tf kd, Chefer/handläggare: Heléne From, Helén 

Wallman, A-C Ahl Vallgren, Maria Samson, Annica Ottosson, Åsa Karlsson, Nina 

Öberg, Filip Ardryd, Jesper Forsberg, Joakim Joge, Marie Stark, Linda Johansson, 

Fredrik Franzén, Markus Avén, Jonas Andersson, Maria Frisäter 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsens kansli, tisdag 3 november kl. 11.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

375 - 400 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson (S)                     Hugo Andersson (C) § 393 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Inge Jacobsson (M) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 375 

  

Skattesats 2021 2020-§ 376 

  

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 2020-§ 377 

  

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 

Psoriasisförbundet 

2020-§ 378 

  

Kapitalisering av kommuninvest 2020-§ 379 

  

Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa ArcGIS Urban 

(ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

2020-§ 380 

  

Arrende gällande fastigheten Högby 1:2 (parkering för 

vårdcentrum) 

2020-§ 381 

  

Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna Högby 1:2 och 

Läkaren 2 (Lidl parkering) 

2020-§ 382 

  

Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 2020-§ 383 

  

Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom 

förskoleverksamheten 

2020-§ 384 

  

*Redovisning hösttermin 2020 av motioner, e-förslag och 

medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

2020-§ 385 

  

Rapportering investeringar tertial 2 2020 2020-§ 386 

  

Utökad finansrapport tertial 2 2020 2020-§ 387 

  

Samråd om detaljplan för Tallgläntan, del av Lotorp 3:6, m.fl. 2020-§ 388 

  

Nominering av styrelseledamot för CKS, Centrum för 

kommunstrategiska studier 

2020-§ 389 

  

Extra uppmuntran till personal 2020-§ 390 

  

Taxa för parkering i Finspångs kommun 2020-§ 391 
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Svar på motion - trygghetspunkter där invånare kan få 

stöd/hjälp vid extraordinär händelse 

2020-§ 392 

  

Svar på E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 2020-§ 393 

  

Svar på motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för 

unga i Finspång 

2020-§ 394 

  

Bidrag till BRIS region Öst 2021 2020-§ 395 

  

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner 

2020-§ 396 

  

Riktlinjer biståndshandläggning 2020-§ 397 

  

Informationsärenden 2020-§ 398 

  

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna 2020-§ 399 

  

Delgivningar 2020-§ 400 
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2020-§ 375 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att ärende ”Extra uppmuntran till 

personal” flyttas upp i föredragningslistan till att beslutas direkt, på detta möte. 

Vidare föreslår Ulrika att lägga till två informationspunkter; Vindkraft och 

Sonstorps affär. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fatta beslut i ärende ”Extra uppmuntran till personal” på detta möte 

2. Att lägga till informationspunkterna Vindkraft och Sonstorps affär 

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 376   Dnr: KS.2020.0852 

 

Skattesats 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för 

år 2021 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta 

ställning till skattesatsen före november månads utgång.  

Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per 

skattekrona för 2021.  

 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att den kommunala skattesatsen för 2021 fastställs till 22:15 per 

skattekrona. 

- - - - - 
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2020-§ 377   Dnr: KS.2020.0401 

 

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 

Beskrivning av ärendet 

Den styrande politiska trion, bestående av Socialdemokraterna, Centern och 

Kristdemokraterna, lägger förslag till strategisk plan 2021-2023 och budget 

2021. (dnr KS.2020.0401-7)  

 

Yrkande 

Moderaterna och Liberalerna har lämnat in ett eget förslag till strategisk plan 

2021-2023 och budget 2021 (dnr KS.2020.0401-13) 

 

Vänsterpartiet har lämnat in ett eget förslag till strategisk plan 2021-2023 och 

budget 2021 (dnr KS.2020.0401-12) 

 

Sverigedemokraterna har lämnat in ett eget förslag till strategisk plan 2021-2023 

och budget 2021 (dnr KS.2020.0401-14) 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra genom att fråga om bifall 

eller avslag på vardera förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Centerns 

och Kristdemokraternas förslag på strategisk plan 2021-2023 och budget 2021. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Att omfördela medel inom sektor samhällsbyggnad till en ny resurs (en 

årsarbetare) till bygg- och miljöenheten för tillsyner och bygglovsärenden  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

2. Att anta förslaget till budget år 2021 och strategisk plan 2021-2023.  

 

Investeringar: 

3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2021 till 165 miljoner kronor 

och att 100 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad 

låneram. 

4. Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

5. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 

2021 

6. Att fastställa investeringsvolymen till 165 miljoner för 2022-2023. 
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7. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor 

inom respektive anslagsområde.  

 

Koncernen: 

8. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1530 miljoner kronor.  

9. Att bevilja en utökad låneram för Finet med 30 miljoner kronor från och 

med år 2021. 

10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat 

låneram.  

 

Verksamheten: 

11. Att avsätta 1000 tkr till flygfotografering och kartering år 2021 till 

kommungemensamma kostnader 

12. Att avsätta 500 tkr till omställningsmedel personal år 2021 och från och 

med 2022 avsätta 1980 tkr till kommungemensamma kostnader  

13. Att från och med år 2021 avsätta 1000 tkr till arbete med vision 30/35 

som läggs till kommungemensamma kostnader 

14. Att avsätta 1500 tkr till aktiva åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten år 2021 som läggs till kommungemensamma 

kostnader. 

15. Att från och med 2021 avsätta 3000 tkr till elever med särskilda behov i 

skolan som läggs till kommungemensamma kostnader. 

16. Att från och med 2021 avsätta 8500 tkr som anslag till sektor vård och 

omsorg. 

17. Att från och med 2021 avsätta 700 tkr som anslag till en äldrekurator 

inom sektor vård och omsorg. 

18. Att från och med 2021 avsätta 1300 tkr som anslag för en extra satsning 

inom sektor social omsorg.  

19. Att från och med 2021 upphäva tidigare beslut om medel med 990 tkr för 

utvecklingspott gymnasieskolan. Samtidigt upphäva tidigare beslutade 

riktlinjer. 

20. För att nå resultatmålet för 2021 så läggs en generell anpassning för 

sektorerna exklusive sektor utbildning. 

 

Reservation 

Inge Jacobsson och Ralph Kronholm (båda M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag. 

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

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

eget förslag. 

- - - - - 
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2020-§ 378   Dnr: KS.2020.0794 

 

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 
Psoriasisförbundet 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 14 december 1983 (SN.127.83) att ersätta 

psoriasisföreningen med ett bidrag. Psoriasisförbundet startade en lokal förening 

med behov av en lokal. Kommunfullmäktige beslutade 1984.2 §19 dnr 090.871 

att ställa 29 800 kronor till socialnämndens förfogande för täckande av kostnader 

för lokal. Kommunen tecknade 2007-06-01 ett hyreskontrakt på en lokal till 

föreningen. 

 

Förvaltningen föreslog Socialnämnden 8 september 2005 att avslå 

Psoriasisförbundets ansökan om subvention av behandling som bedrivs genom 

förening om kompletterande föreningsbidrag som Socialnämnden beslutade den 

20 september 2005 (SN.05.0095/704) att bevilja Psoriasisförbundets ansökan. 

 

Finspångs kommun har under många år beviljat ersättning till Psoriasisförbundet 

för behandlingsassistent, lokal till verksamheten samt ett föreningsbidrag. 

 

Under 2020 har ersättningsnivåerna ifrågasatts då Psoriasisförbundet erhåller 

mer ersättning än övriga föreningar. Finspångs kommun står även för hyran av 

en föreningslokal på Högby-Center som används av Handikappföreningarna i 

Finspång. 

 

Ersättningar till handikappföreningarna i Finspångs kommun 2019 och 2020.  

Handikapporganisationer Beslut för 2019 Beslut för 2020  

DHR 1 400 2000 

FUB 3 200 3500 

Diabetesföreningen 2 800 3000 

PSO 1 500 1500 

Neuroförbundet 2 000 2500 

RMR i Finspång 2 900 3000 

Synskadades Riksf. Fins.   1500 

 

Psoriasisförbundet har en behandlingsassistent anställd med lönebidrag där 

kommunen över tid stått för mellanskillnaden mellan lön och lönebidrag. För 

2020 är bidraget för behandlingsassistent 52 500 kr och för lokalen 66 240 kr. 
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Under det senaste året har ersättningen för psoriasisföreningens lokal och 

behandlingsassistent ifrågasatts. Dels genom att Finspångs kommuns 

ersättningar till föreningarna bör grunda sig på likvärdighet. Dels genom att 

Finspångs kommun ser att ersättningen för behandlingsassistent för behandlande 

åtgärder inte är en kommunal angelägenhet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att upphäva tidigare beslut KF1984.2 §19 dnr 090.871  

2. Att avslå ersättning från 2021 och framledes för behandlingsassistent 

3. Att eventuell ersättning från 2021 sker genom föreningsbidrag 

- - - - - 
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2020-§ 379   Dnr: KS.2020.0935 

 

Kapitalisering av kommuninvest 

Beskrivning av ärendet 

Om Kommuninvest 

Finspångs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen.  

Finspångs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 

4 100 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 

har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 

resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 

sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 

punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 

medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

För Finspångs kommun innebär det att insatsen täcker hela inbetalningen för 

2020 och merparten av inbetalningen 2021, inbetalningen 2021 blir 130 000 
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kronor. De två kommande åren blir inbetalningen 2 115 000 kronor per år med 

nuvarande invånarantal. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar 

ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig 

trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

 

2020 900  

2021 1 000  

2022 1 100  

2023 1 200  

2024 1 300  

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 

motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

 

Yrkande 

Inge Jacobsson (M) yrkar att orden ”att utse särskilt angiven person” i att-sats tre 

ändras till ”att utse ekonomichef”. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till Inge Jacobssons (M) yrkande och bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande på bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. 

 

Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag, och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett frivilligt insatsbelopp om 4 100 000 

kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen.  

 

2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 

3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

4. Att Finspångs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

- - - - - 
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2020-§ 380   Dnr: KS.2020.0957 

 

Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa ArcGIS Urban 
(ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 

digitaliseringsmedel för att köpa till en modul, ArcGIS Urban, till GIS-

plattformen för att visualisera detaljplaner, byggprojekt och genomförande av 

översiktsplanen. 

ArcGIS Urban är ett webbaserat modelleringsverktyg för fysisk planering och 

fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. I verktyget kan 

kommunens olika projekt samexistera från översiktsplan till detaljplan och 

slutligen bebyggd miljö.  

 

Länk till kort demo av ArcGIS Urban: https://youtu.be/NxCkUEf2bIs  

Detaljplaner och projekt 

• Pågående och planerade detaljplaneprojekt visualiseras tillsammans med 

befintlig bebyggelse i en realistisk helhetsbild. 

• Exploateringsförslag blir enkla att förstå eftersom de kan upplevas 

interaktivt från gatunivå och med presentation av skugg- och siktanalys. 

• Stadens alla planprojekt samlas på ett och samma ställe. 

• Enkelt att kommunicera en gemensam lägesbild för alla intressenter. 

Medborgardialog 

• Verktyget kan användas som en kommunikationsplattform för dialog 

med medborgare. 

• Medborgaren kan själv vandra omkring i en interaktiv modell över 

staden, vilket underlättar förståelsen och främjar engagemang. 

Måluppföljning och beslutsstöd 

• Laborera med olika scenarier i 3D och se konsekvenserna av dessa. 

• Se förslag på hur staden behöver utvecklas för att tillgodose kommande 

befolkningsökning samt behov av nya bostäder och arbetsplatser. 

• Se hur den planerade bebyggelsen följer översiktsplanens intentioner. 

• Identifiera kommande behov på lång sikt, var kan det exempelvis 

behövas en ny skola om tio år. 

https://youtu.be/NxCkUEf2bIs
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• Använd interaktiva volymstudier för att presentera detalj- och 

översiktsplaner och ser hur de förhåller sig till övriga staden. 

• Analysera förutsättningar som översvämning, buller eller kultur-och 

naturvärden. 

Upplägg 

Ansvarig för projekt: Magnus Pirholt 

Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten 

ArcGIS Urban integreras med kommunens GIS-plattform GEOSECMA for 

ArcGIS och därmed får man tillgång till verksamhetsdata för fastigheter, 

detaljplaner, park- och grönytor och annan värdefull information.  

Leverantören kommer efter beslut i kommunstyrelsen att införa ArcGIS Urban 

tre steg: 

1. Förberedelse och förstudie 

2. Implementation: Utbildning och produktionssättning 

3. Uppföljning 

Ansökan 

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 330 000 kronor 

i utvecklingsmedel för införande av ArcGIS Urban för att kunna visualisera och 

därmed få en ökad förståelse internt inom kommunen och hos medborgare inför 

genomförande av olika stadsbyggnadsprojekt i Finspång. 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 400 000 kronor. Vid 

beviljande av ovan sökta summa (330 000 kronor) finns 70 000 kronor kvar. 

Yrkande 

Kai Hallgren (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det 

behövs relevant information innan beslut fattas. Det som saknas är: 

implementeringstiden, antal personer som utbildas för att säkra kvaliteten och 

kontinuiteten i kommunen, eventuella besparingar och antal personer som ska 

arbeta med verktyget. 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till yrkande om återremiss och bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss på bifall eller avslag och finner 

att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Därefter konstaterar ordföranden att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja samhällsplaneringsenheten digitaliseringsmedel för införandet 

ArcGIS Urban (ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

under år 2020. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 330 000 kronor.  

Reservation 

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

förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande om återremiss. 

- - - - - 
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2020-§ 381   Dnr: KS.2020.0936 

 

Arrende gällande fastigheten Högby 1:2 (parkering för 
vårdcentrum) 

Beskrivning av ärendet 

I samband med byggandet av Finspångs vårdcentrum har överenskommelse med 

Region Östergötland skett att personal på vårdcentrum ska ges möjlighet att 

parkera på kommunens parkering vid Lillsjöbäcken. För att göra detta möjligt 

har en ny detaljplan tagits fram för området och en upprustning av parkeringen 

(del av fastigheten Högby 1:2) pågår och beräknas vara färdigställd under hösten. 

Parkeringen ska få asfaltsbeläggning, förbättrad skyltning och belysning och 

knappt hälften av parkeringsplatserna är planerade för att fungera som parkering 

för anställda på Finspångs vårdcentrum, se bilaga.  

Utifrån ovanstående har diskussioner förts med Region Östergötland och ett 

förslag har tagits fram om att teckna ett avtal om lägenhetsarrende där Finspångs 

kommun upplåter 91 platser (cirka 1 800 kvm) av parkeringen under 10 år. 

Kommunen och Region Östergötland är överens att Region Östergötland 

tillträder parkeringarna efter det att parkeringen färdigställts. Tillträdesdag är 

bestämd till 2020-12-01. 

Region Östergötland betalar en marknadsmässig arrendeavgift om 180 000 kr 

per år till kommunen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet arrendeavtal 

- - - - - 
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2020-§ 382   Dnr: KS.2020.0937 

 

Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna Högby 1:2 och 
Läkaren 2 (Lidl parkering) 

Beskrivning av ärendet 

Under arbetet med projektering av Bergslagsvägen till gångfartsområde har 

kommunen fört diskussioner med Lidl om flera frågor: gestaltningen mellan 

Lidls parkering och Bergslagsvägen, utnyttjandet av parkeringsplatsen och 

varutransporter.  

Parkeringsytan mellan Lidl-butiken och Bergslagsvägen utgörs av både 

kommunal allmän parkering och Lids kundparkering och berör två fastigheter – 

Högby 1:2 som ägs av kommunen, och Läkaren 2 som ägs av Lidl. Idag upplevs 

uppdelningen mellan kommunens allmänna parkering och Lidls kundparkering 

som otydlig.  

Kommunen och Lidl har efter gemensamma diskussioner kommit överens om att 

tydliggöra uppdelningen av parkeringsytan och göra en viss justering så att 

kommunens samtliga parkeringar förläggs mot Bergslagsvägen, och Lidls 

parkeringar förläggs mot butiksbyggnaden.  

För att rättsligt säkra upp denna uppdelning är parterna överens om att teckna ett 

avtal om ömsesidig nyttjanderätt där vardera parten ges rätt att på den andres 

fastighet nyttja den yta som behövs för parkeringsändamål.  

Avtalet innebär att kommunen nyttjar cirka 1 200 kvm (röd markering i bilaga) 

av Lidls fastighet Läkaren 2 för allmän parkering, och Lidl utnyttjar cirka 1 000 

kvm (blå markering i bilaga) av kommunens fastighet Högby 1:2 för 

kundparkering. 

Ingen ersättning ska utgå med anledning av nyttjandet då ungefär lika stora 

områden nyttjas av parterna på varandras respektive fastigheter (ömsesidig 

nyttjanderätt). Avtalstiden är 10 år från och med 2020-12-31 

Yrkande 

Kai Hallgren (SD) yrkar på att en karta tilläggs i att-satsen. 

Hugo Andersson (C) yrkar avslag till Kai Hallgrens (SD) tilläggsyrkande och 

bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först huvudförslaget, förvaltningens förslag, på bifall eller 

avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller det förslaget. 
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Därefter ställer ordföranden Kai Hallgrens (SD) tilläggsyrkande på bifall eller 

avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet nyttjanderättsavtal 

 

Reservation 

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

förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 383   Dnr: KS.2020.0858 

 

Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 

Beskrivning av ärendet 

Inom sektor vård och omsorg finns idag 34 korttidsplatser fördelade på fyra av 

sju särskilda boendeenheter, av dessa 34 är sex stycken växelvårdsplatser.  

 

Vid granskning av planering för brukare inneliggande på korttidsplats i januari 

2020, framkommer att 22 stycken av de brukare som finns på korttidsboende 

väntar på att få beslut om särskilt boende (SÄBO) verkställt. Endast sex brukare 

av 28 har en vid tillfället plan för återgång till ordinärt boende.  

 

I genomsnitt finns 29 brukare i kö i väntan på plats i SÄBO. Av dessa är det 22 

brukare som befinner sig på korttidsboende. 

 

2020 

aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj 

snit

t 

Vårdboende 17 22 22 25 25 23 17 12 11 10 18,4 

Demensboend

e 7 7 5 7 9 16 12 13 17 13 10,6 

Kö till särskilt boende i Finspångs kommun aug -19 tom maj -20 

 

Samtidigt har Finspångs kommun haft i genomsnitt 40 dygn per månad med 

betalningsansvar utifrån att de är utskrivningsklara från slutenvård.  

 

I nuvarande organisation för korttidsboenden finns hinder i form av att flertalet 

platser finns i kommunens ytterområden. Detta medför långa resor för hälso- och 

sjukvårdspersonal men även direktleverans av hjälpmedel och upplevelsen av att 

ha långt till hjälp är hinder i nuvarande organisation.  

 

Genom att skapa ett hemgångsteam har Finspångs kommun aktivt valt 

inriktningen att som första alternativ bedriva vård och omsorg i ordinärt boende 

efter vistelse i slutenvård. Ett av syftena med hemgångsteamet är att minska 

ansökningar till korttidsboende. Detta går helt i linje med Sveriges kommuner 

och regioners spaning nationellt kring att erbjuda en trygg hemgång i samband 

med sjukhusinskrivning. 

 

En analys av ovan resultat är att 28 korttidsplatser inte motsvarar befintligt 

behov. Behovet ligger istället i antal platser i SÄBO. Genom att konvertera ett 

antal korttidsplatser till platser i SÄBO kan beslut om desamma fortare 

verkställas. Korttidsplatserna kan därmed användas för brukare med behov som 

inte kan tillgodoses i ordinärt boende genom trygg hemgång. Med ett minskat 
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antal korttidsplatser förväntas biståndsbedömarna ha bättre förutsättningar för att 

aktivt kunna arbeta med tydligare mål, tidsatta beslut och uppföljning. 

 

Att konvertera korttidsplatser till platser i SÄBO förväntas ge ekonomiska 

effekter, främst i form av minskade kostnader för utskrivningsklara brukare. Det 

medför även ett mer resurseffektivare arbetssätt för hälso- och sjukvårdspersonal 

i form av minskad restid till ytterområdena. 

 

Utifrån den genomlysning som gjorts av behov och förutsättningar ser sektor 

vård och omsorg att av de 34 korttids- och växelvårdsplatser bör 16 stycken 

konverteras till platser i SÄBO. 10 av kvarvarande korttidsplatser finns i drift på 

Sergelsgården, vilka från december 2020 kommer att utökas till 12 i samband 

med omlokalisering till vårdcentrum Finspång. Resterande 8 platser kommer i 

huvudsak att beläggas med brukare med beslut om växelvård.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att enligt utredningens förslag konvertera 16 korttidsplatser till 

boendeplatser i SÄBO 

- - - - - 
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2020-§ 384   Dnr: KS.2020.0908 

 

Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom 
förskoleverksamheten 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande 

sektor barn- och utbildning skulle sänka sina kostnader med 5,1 miljoner under 

2013 och 7,5 miljoner under 2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till åtgärder för budget i balans.  

Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärende Dnr: 

2013.0069.040, Förslag till åtgärder för budget i balans inom förskola enligt 

budgetförslag för 2013-2014, underlag och förslag till kostnadssänkning.  

Förslag till åtgärder 

Sektor barn- och utbildning genomförde flera utredningar inom ett antal områden 

med syfte att hitta besparingsåtgärder som innebar klokare resursanvändning och 

samordning. Förslagen innebar också upphörande av verksamheter som inte var 

lagstadgade.  

 

Förvaltningen föreslog 10 åtgärder till kommunstyrelsen för att på sikt komma 

tillrätta med budget i balans. Två förslag bytes ut och ersattes med ett nytt till 

kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ta informationen till protokollet 

- - - - - 
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2020-§ 385   Dnr: KS.2020.0085 

 

Redovisning hösttermin 2020 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  

Två gånger per år ska de förslag som inte beretts färdigt redovisas till 

kommunfullmäktige.  

 

Redovisning i kommunfullmäktige 18 november 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när 

kommunfullmäktige har sitt möte den 18 november 2020. Eftersom 

sammanställningen görs mycket tidigare och först ska redovisas i 

kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut: 

 

4 motioner är i november äldre än sex månader. Två av dessa är tidsatta och 

kommer att beslutas i kommunfullmäktige i december. 

4 medborgarförslag är i november äldre än sex månader. Ett av dessa är tidsatt 

och kommer att beslutas i kommunfullmäktige i februari 2021. 

1 e-förslag är i november äldre än sex månader. Det är tidsatt och kommer att 

beslutas i kommunfullmäktige i december. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag 

som inte beretts färdigt per november månad 2020 

- - - - - 
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2020-§ 386   Dnr: KS.2020.1034 

 

Rapportering investeringar tertial 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 

investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 

tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla 

budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 

slutdatum. 

 

Förvaltningen överlämnar en ekonomisk rapportering över investeringar vid 

tertialbokslut 2 2020 samt en statusrapportering över årets projekt med 

kommentarer från sektorerna. 

 

Kommunens investeringsbudget är fastställd utifrån anslagsområden och uppgår 

totalt till 260 mnkr vid tertial 2. Av dessa är 65 mnkr beslutade för år 2020 i 

enlighet med strategisk plan medan 42 mnkr avser beslut utöver plan. Flertalet av 

projekten löper under flera år; framförallt medel för exploatering för boende och 

näringsliv som ska finansiera kommande exploateringsprojekt. 

 

Under året har beslut fattats om investeringar utöver plan. Kommunen har 

förvärvat Hällestadgården från Vallonbygden i syfte att under nästa år utöka 

antalet boendeplatser. Under våren beslutade kommunfullmäktige att anslå 4,4 

mnkr för iordningställande av lokaler i kommunhuset i syfte att skapa 

förutsättningar för att inrymma kommunens förvaltning. Transportenheten 

beviljades även investeringsanslag för inköp av fordon i syfte att sänka 

driftskostnaden och öka flexibiliteten vid eventuell förändrad verksamhet, 

 

Vid tertialbokslutet uppgick hittills upparbetade kostnader för kommunens 

projekt till 89 mnkr. Endast ett fåtal projekt har hunnit att slutföras och avslutas 

under året. Coronapandemin har krävt mycket resurser både från chefer och 

andra nyckelpersoner vilket i många fall har försenat planerna för många 

investeringar vilket gör att flera stora projekt beräknas fortsätta nästa år. 

 

I samband med tertialbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har 

färdigställts till 252 mkr. De flesta investeringsanslag återfinns inom sektor 

samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, 

fastigheter och exploatering. För år 2020 har 13,5 mnkr avsatts till 

reinvesteringar/underhållsinvesteringar inom anslaget fastighetsinvesteringar 

men flera projekt är ännu inte påbörjade. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna rapportering investeringar tertial 2 2020 

- - - - - 
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2020-§ 387   Dnr: KS.2020.1033 

 

Utökad finansrapport tertial 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen redovisar i enlighet med finanspolicyn en avstämning av 

finansrapporten för tertial 2 2020. Rapporten innehåller en uppföljning av 

kassaflödesbudgeten, räntenettot, sammanställning av genomförda låneaffärer 

under året samt kommunens kundförluster.  

 

Kassaflödesanalysen vid tertial 2 visar likvida medel med 120 mnkr och en 

kassalikviditet (betalningsförmågan på kort sikt) på 89%. Likviditet är ett viktigt 

nyckeltal och är ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom den 

berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Om måttet är över 100 procent innebär 

det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå 

för kommunen brukar vara mellan 70-80 procent. Kommunens kassalikviditet är 

mycket god. Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta extra medel till 

kommuner och regioner, vilket för Finspång innebär 43,5 mnkr för år 2020 vilket 

påverkat likviditeten och resultatet vid tertial 2. I kassaflödesanalysen framgår att 

kommunens utgifter för investeringsverksamhet uppgår till 54 tkr. Där utgör den 

största posten köp av Hällestadgården med ca 38 mnkr som finansierats utan 

upptagande av nya lån. 

 

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har 

överstigit ränteintäkterna. Utfallet vid tertial 2 samt helårsprognosen för år 2020 

visar ett större underskott än vanligt. Som en konsekvens av coronapandemin har 

kommunen under våren fått göra försäljningar och omplaceringar i 

pensionsmedelsportföljen för att minska andel aktier. Resultatmässigt har detta 

inneburit stora reaförluster på finansenheten vilket även skapar stor variation i 

redovisningen mellan åren och medför stor prognososäkerhet. Under det andra 

tertialet har marknadsutvecklingen varit mer positiv vilket medfört att 

kommunens andel aktier i portföljen har kunnat ökas.  

 

Kommunens ränteintäkter kommer bland annat från vidareutlåning i 

internbanken. Under året beräknas genomsnittlig lånekostnad i internbanken bli 

lägre än budgeterat, flera lån har under våren omsatts till en lägre ränta än 

tidigare villkorat.  Detta påverkar debiteringen till bolagen som blir lägre som 

följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig låneränta.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna utökad finansrapport tertial 2 2020 

- - - - - 
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2020-§ 388   Dnr: KS.2017.0217 

 

Samråd om detaljplan för Tallgläntan, del av Lotorp 3:6, m.fl. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra byggnationen av bostäder i 

enlighet med kommunens mål om 30 000 invånare. Bostäderna planeras i ett 

attraktivt läge i områden som är utpekade i översiktsplanen som LIS-område 

(landsbygd i strandnära läge), samt bostadsbebyggelse på lång sikt. Främst är 

byggnationen ämnad för villabebyggelse men det skapas en flexibel detaljplan 

där även radhus eller liknande är möjliga exploateringsval. I söder, vid den 

existerande grusplanen, planeras för en tätare exploatering där lägenheter eller 

kommunens verksamheter kan passa in.  

Den föroreningssituation som tidigare misstänkts förekomma på platsen har 

klarats upp, även om det strax söder om planområdet fortsatt är förorenat. Detta 

område är dock avskärmat med staket, samt att planering pågår för framtida 

sanering av området.  

I planområdet finns även värdefull natur som har präglat planeringen med 

rödlistade arter och värdefulla träd som huvudsakliga naturvärdesmarkörer. 

Dessa naturvärden är främst lokaliserade i naturområdet öster om Porsvägen.  

Samråd om detaljplaneförslag 

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

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

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

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

underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda 

till samrådsmöte.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för Tallgläntan, del av 

Lotorp 3:6, m.fl. för genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och 

bygglagen.  

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

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

förvaltningen i uppdrag att genomföra granskning av planförslaget för 

Tallgläntan, del av Lotorp 3:6, m.fl.  

- - - - - 
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2020-§ 389   Dnr: KS.2020.0001 

 

Nominering av styrelseledamot för CKS, Centrum för 
kommunstrategiska studier 

Beskrivning av ärendet 

I samverkansavtalet står det att de 5 ordinarie ledamöter och 4 ersättare som 

företräder de kommuner som ingår i CKS utses av Linköpings universitets rektor 

på förslag av CKS Ägarforum. 

Kommande mandatperiod har Finspångs kommun en av de ordinarie platserna. 

Kommunstyrelsen har att nominera en ordinarie ledamot till styrelsen för CKS. 

Hugo Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen nominerar Ulrika Jeansson 

(S) till ordinarie styrelseledamot för CKS. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att nominera Ulrika Jeansson (S) till ordinarie styrelseledamot för CKS, 

Centrum för kommunstrategiska studier 

- - - - - 
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2020-§ 390   Dnr: KS.2020.1103 

 

Extra uppmuntran till personal 

Beskrivning av ärendet 

Rådande situation med Corona har medfört en ökad belastning för kommunens 

medarbetare. Medarbetarna har haft tålamod, visat på en uthållighet och 

genomfört ett fint arbete i sina grunduppdrag. Många medarbetare har också 

bidragit utanför sina ordinarie uppdrag blanda annat i helt nya eller i bredare 

uppdrag. Situationen med Corona har också påverkat vårt lokala näringsliv på 

olika sätt.  

 

Extra uppmuntran till personal 

Det finns flera kommuner som gett en extra uppmuntran till personal i form av 

presentkort som också har använts för att stödja det lokala näringslivet. I 

Östergötland har flera kommuner erbjudit presentkort där beloppet varierat från 

200 kronor till 500 kronor. Det finns också en kommun som höjt sitt 

friskvårdsbidrag med 500 kr för alla som arbetade under pandemin. 

 

Tillfälligt förändrad skattelagstiftning 

Utifrån rådande situation kring Corona är förmånsbeskattningen för gåvor 

tillfälligt förändrad. För offentliga aktörer gäller följande kring gåvor. 

Arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria gåvor upp till ett värde av 1 000 

kronor per anställd. Arbetsgivaren får inte ge gåvan i pengar, men kan ge den i 

form av varor eller presentkort som inte kan bytas mot pengar. 

 

Reglerna för gåva gäller från 1 juni och till och med 31 december 2020. 

Skattefriheten gäller utöver möjligheten att lämna skattefria gåvor som redan 

finns, till exempel i form av julgåvor. 

 

Förslag på extra uppmuntran till kommunens medarbetare 

För att uppmärksamma kommunens medarbetare extra samt stödja det lokala 

näringslivet föreslås kommunen att erbjuda samtliga tillsvidareanställda 2020-

08-31, visstidsanställda med månadslön 2020-08-31 samt timanställda som 

arbetat över 40% under perioden 1 januari till och med siste augusti 2020 en 

extra uppmuntran. Detta föreslås ske genom att de får presentkort, värde 400 kr 

som ska nyttjas hos lokala näringsidkare. Presentkorten ska inte kunna användas 

för att köpa alkohol, tobak eller till spel.  
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Antalet anställda i Finspångs kommun per den 31 augusti 
 

1922  tillsvidareanställda 

225  visstidsanställda med månadslön 

114  timanställda som arbetat mer än 528 timmar under perioden  

2261  totalt 

 

Under perioden 2020-01-01—2020-08-31 var det också 757 personer som arbetat 

mindre än 40 procent (förre timmar än 528).  Beräkningen av gränsen för 528 

timmar är: 165 timmar per månad x 8 månader x 40 %. 

 

Kostnad för presentkort  

2 261  Antalet medarbetare 

400  Belopp per individ 

904 400  Totalt kr.  

   

I underlaget ovan skulle det kunna finnas individer som arbetat på en 

visstidsanställning månadsvis först och sedan gått in och arbetat på timmar som 

totalt sett jobbat mer än 40 procent. Det innebär att det skulle kunna inkomma 

ytterligare ett antal individer som skulle erbjudas presentkort. Det kan innebära 

att den totala kostnaden skulle kunna överskrida 904 400 kronor. För att ge en 

bild av kostnaden så skulle det se ut enligt följande:  

 

ca 300 tkr  om samtliga timanställda skulle omfattas  

ca 76 tkr om 25 procent av de resterande timanställda skulle omfattas 

ca 30 tkr om 10 procent av de resterande timanställda skulle omfattas 

ca 15 tkr om 5 procent av de resterande timanställda skulle omfattas 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, men med ett 

tillägg av en att-sats lydandes: Att den extra uppmuntran finansieras genom 

kommungemensamma kostnader och posterna personalvård med 297 tkr och att 

resten finansieras genom omställningsmedel personal. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ge en extra uppmuntran till anställda i Finspångs kommun i form av 

presentkort, värde 400 kr, som kan nyttjas hos lokala näringsidkare. 

Presentkortet ska inte kunna användas för att köpa alkohol, tobak eller 
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spel. De anställda är personal som 2020-08-31 är tillsvidareanställda, 

visstidsanställd med månadslön samt timanställda som arbetat mer än 528 

timmar under perioden 2020-01-01 – 2020-08-31.  

 

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för detta samt att se 

över hur det bäst administreras.  

 

3. Att den extra uppmuntran finansieras genom kommungemensamma 

kostnader och posterna personalvård med 297 tkr och att resten 

finansieras genom omställningsmedel personal. 

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 31 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 391   Dnr: KS.2020.0931 

 

Taxa för parkering i Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Som ett led i kommunens parkeringsstrategi har förvaltningen tagit fram ett 

förslag till ny parkeringstaxa innehållande kostnad för tillstånd, förslag till 

avgifter gällande felparkeringar samt fordonsflytt. 

Förvaltningen har även tagit fram ett beslutsunderlag för hur parkeringssystemet 

ska utformas avseende zoner, tider och avgifter. 

Förslaget baseras på parkeringsstrategin som ska stödja kommunens 

övergripande mål om hållbar utveckling och ett attraktivt och tillgänglig 

centralort. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för 

invånare, besökande och arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och 

planeras så att de bidrar till: 

· En god sammanvägd tillgänglighet 

· En effektiv markanvändning 

· Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

· Att fler väljer alternativa färdsätt 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna föreslagen taxa för parkering i Finspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 392   Dnr: KS.2019.0967 

 

Svar på motion - trygghetspunkter där invånare kan få 
stöd/hjälp vid extraordinär händelse 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har kommit in med en motion om att det ska 

finnas trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid extraordinär händelse.  

Med bakgrund av den utsatta situation många äldre på landsbygden hamnade i 

vid stormen Alfrida lyfter Vänsterpartiet fram vikten av att kommunen känner 

till vilka äldre som finns inom kommunens geografiska område oavsett om de 

finns inom kommunens verksamhet eller inte. 

De föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. en inventering görs av de Finspångsbor som bor i glesbygden, men 

som i det dagliga livet inte har kontakt med kommunen via hemtjänst 

eller liknande insatser   

2. värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka 

för att få mer information och stöd   

3. att boende i Finspångs glesbygd får information om var stöd och hjälp 

kan erhållas 

Beredning av ärendet 

Det förändrade klimatet kommer leda till fler naturhändelser som kan försvåra 

människors vardag. Som en del i att möta denna utmaning arbetar Finspångs 

kommun på flera olika sätt med att bygga upp en robusthet i samhället, bland 

annat genom att ha en god förmåga att hantera kriser när de uppkommer och att 

då stödja drabbade individer. Stödet ska omfatta alla som befinner sig inom 

kommunens geografiska område, oavsett ålder.  

1. Dataskyddsförordningen (GDPR) tillåter inte kommunen att generellt 

insamla och registerföra information om enskilda individers hälsostatus 

eller levnadsförhållanden. Däremot görs regelbunden planering av 

exempelvis hemtjänst där åldersfördelningen i kommunen analyseras. 

Dessutom har statistik sammanställts kring hur många som finns i varje 

ålderskategori totalt i kommunen samt hur många av dessa som redan 

finns i kommunens verksamheter. På detta sätt har kommunen en god 

överblick av hur läget ser ut för äldre som grupp. 

 

2. Kommunfullmäktige i Finspång har fattat beslut gällande upprättande av 

trygghetspunkter i Program för krisberedskap 2019-2022. Arbetet 

kommer att pågå under 2021 och 2022. Dessutom finns i dagsläget ett 

etablerat samarbete med krisgruppen i Hällestad som har gjort ett 

omfattande arbete med att ideellt upprätta ett antal trygghetspunkter. 
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3. Information till kommuninvånare sker på många olika sätt gällande 

äldreomsorg, servicefunktioner, krisberedskap, social omsorg med mera. 

Bland annat bjuds alla 75-åringar i kommunen in till en informationsträff 

gällande vilka tjänster kommunen erbjuder. Det finns också anhörigstöd, 

träffpunkter och äldrelots. Inom krisberedskapen genomförs 

informationsinsatser på exempelvis skolor, torg och samlingsplatser, samt 

via reklam på tv. Kunskap och tips om hur den enskilda kan förbereda sig 

för kriser och vad som är kommunens ansvar förmedlas också genom 

deltagande på olika mässor och marknader, samt ibland även via 

brevutskick till alla hushåll. Utöver detta finns information att söka på 

kommunens webb och vid en extraordinär händelse kommer viktig 

information förmedlas via beredskapskanalen Sveriges Radio P4. 

 

Förslag om inventering anses inte kunna uppfyllas på grund av att det strider mot 

dataskyddsförordningen, men analyser görs löpande för att kommunen ska vara 

så förberedd och informerad som möjligt om läget för våra äldre. Däremot anses 

övriga två förslag ligga helt i linje med det arbete som redan påbörjats eller som 

finns beslutat och som kommer att inledas kommande år.   

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå punkten om inventering av Finspångsbor i glesbygden då det 

strider mot dataskyddsförordningen 

2. Att anse förslaget om inrättande av trygghetspunkter tillgodosett 

3. Att anse förslaget om information till boende i glesbygd gällande stöd 

och hjälp tillgodosett 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 393   Dnr: KS.2018.1151 

 

Svar på E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 

Beskrivning av ärendet 

I november 2018 inkom Bergska gymnasiets och Curt Nicolin gymnasiets 

elevråd med ett E-förslag angående att förbättra utomhusmiljön kring 

Bildningen. I förslaget står följande: 

 

Vi från Bergska Gymnasiets elevråd och Curt Nicolin Gymnasiets elevråd 

önskar att lägga fram ett förslag om en bättre utomhusmiljö runt Bildningen. 

Förslag på föremål att montera på området är bänkar, bord, papperskorgar 

samt eventuellt en basketkorg. Vi anser att detta skulle kunna bidra till en positiv 

arbetsmiljö för både elever och personal i huset. Vi anser också att det i 

dagsläget är för torftig utomhusmiljö med dåliga möjligheter att vistas utomhus. 

Vi tycker också det är viktigt att elever och personal skall kunna vistas mer 

utomhus för att få mer frisk luft och även mer fysisk aktivitet. 

Vi vet om planerna att göra ett antal parkeringsplatser på skolan till cykelväg. 

Vi anser då att man även skulle kunna ta bort övriga parkeringsplatser på 

framsidan utav huset och endast ge fordon med anknytning till verksamheten i 

huset tillgång att stå där för att kunna bygga ett större rekreationsområde. 

Sedan anser vi att ytan på baksidan utav huset som vetter mot sjön Skuten skulle 

kunna användas bättre åt rekreation som bänkar och bord för att ge bättre 

möjligheter att vara utomhus. I huset är det även trångt och ibland högljutt på 

grund utav många elever, vilket kan leda till stress bland elever och personal. 

Därför skulle alla tjäna på en bättre utomhusmiljö för att kunna utnyttja husets 

område till fullo ifall det exempelvis blir för mycket folk på en begränsad yta. 

 

Fastighetsavdelningen har varit i kontakt med Per Leander som vid tillfället för 

registreringen av medborgarförslaget var Bergska skolans elevrådsordförande. 

Per är inte längre kvar som elev på Bergska skolan och önskar ingen aktiv roll i 

den fortsatta processen i medborgarförslagsärendet. 

 

Fastighetsavdelningen har träffat nuvarande elevrådet på Bergska skolan under 

vecka 5 år 2020. Vid det mötet bekräftade elevrådet medborgarförslagets 

innehåll och preciserade önskemålet till en friyta för aktivitet och en yta för att 

”hänga” och umgås på. 

 

Fastighetsavdelningens bedömning är att det är vissa komplicerade faktorer 

gällande utredningen kring möjligheter att etablera friytor på de ytor som 

föreslås i E-förslaget, med hänvisning till Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 

10-11§§ samt Boverkets allmänna råd FRI-BFS 2015:1.  
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Detta med hänsyn till den redan i dag begränsade ytan för att medge transporter 

till och från fastigheten, kravet på framkomlighet, skäligt utrymme för 

parkeringsytor och lastning och lossning av fordon, tillgänglighet för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och för att minimera risken för 

olycksfall, men också att Boverket föreskriver att friytor skall ordnas i första 

hand, men också att friytan bör placeras och ordnas på det sätt som är skäligt 

med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov vid en gymnasieskola.  

Nedan följer ett förtydligande kring de delar som ytterligare ligger till grund för 

ovan angivna bedömning från Fastighetsavdelningen 

 

Omständigheter som försvårar ytterligare utredning kring etablering av 

friyta/friytor på befintlig tomt är; 

 

1. Att man i detaljplanen för området från 2011 och anvisningen för 

fastigheten Bildningen hänvisade etablering av friyta/friytor till den 

fortsatta utvecklingen av det gamla stationsområdet och rådande 

detaljplan vid den planerade strandparken med säkra spårövergångar för 

gående. Sedan detaljplanens godkännande och fastighetens uppförande 

har ingen fortsatt utveckling av stationsområdet skett, och nu planeras att 

en ny detaljplan för ”gamla stationsområdet” skall tagas fram då behovet 

för områdets nyttjande ändrats. Det är nu alltså oklart om eventuella 

friytor på gamla stationsområdet kan beaktas eller möjliggöras i den nya 

detaljplanen. 

 

2. Att det i detaljplanen från 2011 ej rekommenderades att nyttja 

fastighetens baksida som vetter mot järnvägsspåret med hänsyn till 

olycksrisken på grund av det närbelägna järnvägsspåret och dess 

miljöfarliga transporter samt eventuella strålrisker i form av magnetiska 

fält från transformatorstation och kabelgraven samt att säkerställa 

tillgängligheten till transformatorstationen vid lokstallarna. 

 

3. Andra omständigheter som påverkaren eventuell etablering av friyta 

(mindre basketplan etc.) utomhus vid befintliga besöksparkeringar är 

rådande bullerkrav och det buller som kommer från trafiken på riksväg 

51 och Finnvedsvägen. Högsta gränsvärdena för en acceptabel bullernivå 

utomhus vid en skolfastighet är enligt Boverket 55dB. I de mätningar 

som genomfördes i samband med detaljplaneutredningen 2010 låg 

värdena runt 55 dB nära de områden där fastigheten skulle uppföras. 

Detaljplanen och Bildningens uppförande antogs sedan med 

hänvisningen till att bullernivån var omkring 55 dB, vilket borde innebära 

att det fortfarande medger ett skapande av friytor även i dag. Om man 

skulle taga delar av befintliga besöksparkeringar i besittning för en 

etablering av en friyta för fysisk aktivitet närmast fastigheten skulle 

dagens 13 parkeringsplatser minska till 7, då 6 av platserna skulle åtgå till 
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en inhägnad friyta. Ursprungligen, vid fastigheten Bildningens 

uppförande fanns ca 25 parkeringsplatser i direkt anslutning till 

fastigheten. 12 av dessa försvann genom den nyligen anlagda gång- och 

cykelvägen. Av de i dagsläget återstående 13 (handikapparkering och 

laddstolpeplatser ej inräknade) parkeringsplatserna skulle alltså 

ytterligare 6 försvinna till förmån för en eventuell friyta. 

 

Skolledningarna för Bergska gymnasiet och CNG gymnasiet har ej responderat 

på vad det minsta behovet av parkeringsplatser är i direkt anslutning till 

fastigheten. 

 

Pris för en inhägnad basketplan/multiarena är enligt offert från företaget Söve (ca 

300 000) https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-

traning/bollspel/multisportarena 

Pris för ett utomhuspingisbord är enligt offert från företaget Söve (25 000-

49 000) https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/pingis 

 

Elevrådet har preciserat sitt önskemål om att anlägga en friyta att ”hänga” och 

umgås på under den överskjutande fasaddelen vid det gamla biblioteket. Denna 

yta används idag av eleverna som cykelparkering trots att den ej är avsedd för 

detta då cykelparkeringen är förlagd bortanför entrén, vilken ej nyttjas fullt ut. På 

denna yta skulle ett antal attraktiva sittytor med fasta bänkar kunna placeras. 

Pris på ”hängyta” med sittgrupper och bord enligt offert från företaget Söve 

(soffor ca 15 000 st, bänkbord ca 20 000 st alt bord ca 15 000 st, stolsystem ca 

(varierande),  

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parksoffor 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/bankbord2 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parkbord 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/stolsystem 

 

Hur ser en eventuell möjlig finansiering ut för ett anläggande av de två friytorna? 

 

A) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

allmänna råd FRI-BFS 2015:1 ”För gymnasieskolor bör friytan placeras 

och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn till elevernas och 

verksamhetens behov” genom att utreda vidare om det går att ta hänsyn 

till förslagsställarens önskemål vid detaljplaneläggandet av det gamla 

stationsområdet, vilket är planerat att ske innan utgången av år 2021. 

Detta i enlighet med innehållet i detaljplanen från 2011 om att beakta 

planeringen av friyta/friytor i den fortsatta utvecklingen av 

stationsområdet. 

 

https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/multisportarena
https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/multisportarena
https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/pingis
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parksoffor
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/bankbord2
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parkbord
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/stolsystem
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B) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

allmänna råd FRI-BFS 2015:1 ”För gymnasieskolor bör friytan placeras 

och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn till elevernas och 

verksamhetens behov” genom att bevilja en investering för  

1. en friyta med fysiskt aktivitet/multisportarena vid nuvarande 

parkeringen om det är möjligt utifrån parkeringsbehov runt 

fastigheten. 

2. en friyta med sittytor under det gamla bibliotekets överskjutande 

fasad. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att utreda utemiljön runt Bildningen i linje med skolutredningen, och 

med detta anse e-förslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

Deltar inte i handläggningen 

Ordförande Ulrika Jeansson (S) deltar inte handläggningen på grund av jäv. 

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 38 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 394   Dnr: KS.2020.0108 

 

Svar på motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för 
unga i Finspång 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Carlsson (V), Ingrid Westlund (V), Conny Lindgren (V), Christer Nyberg 

(V), Leila Marttila (V) har i sin motion påtalat problemet i att allt färre barn och 

ungdomar deltar i föreningsorganiserade sport- och idrottsaktiviteter. Att det 

även finns ett icke jämställt förhållande mellan pojkar och flickors utövande 

samt att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  

 

Motionärerna förstår två beslutspunkter i motionen: 

 

• Att en analys genomförs angående flickor och pojkars idrottsutövande 

inom olika sporter/idrotter i Finspångs kommun. 

• Att analysen, i samverkan med föreningslivet, resulterar i förslag på 

åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva inom föreningsidrotter, 

med särskilt fokus på flickor. 

Förvaltningen har tittat på nationell statistik och lokalt utfall 2019 via 

kommunens databas för aktivitetsbidrag och analyserat hur det ser ut i Finspång. 

Vad som skiljer sig och vad som följer rikstrender med ett särskilt fokus på 

jämställt förhållanden mellan flickor och pojkar. Statistiska data om 

utlandsfödda eller föräldrars utbildningsbakgrund finns ej med som statistiskt 

underlag vilket gör det svårt att mäta förhållanden utifrån socioekonomiska 

faktorer. 

Förvaltningen har ett parallellt uppdrag med att genomlysa Finspångs 

bidragsmodell för att se förbättringsområden som skall bidra till ett mer 

transparant, förståeligt och jämlikt bidrags- och ansökningssystem. Denna 

genomlysning skall leda till förslag på åtgärder i enlighet med det motionärerna 

önskar i sin motion. Finspångs kommun skapar även under hösten ett nytt digitalt 

föreningsregister som skall kunna göra det enklare att söka bidrag, förstå 

bidragsmodellen samt för att visa upp föreningslivets bredd i Finspång via 

kommunens hemsida på bättre och mer mottagarvänligt sätt. 

 

Analys 

Det går att se tydliga nationella mönster i det som motionärerna pekar på. Det 

går också att se att Finspång lokalt följer samma kurva som riksgenomsnittet vad 

gäller flickor och pojkars deltagande i organiserad idrottsutövning på totalen. Det 

finns dock nationella rapporter på att kvinnor i större utsträckning än män ägnar 

sig åt fysiska motionsaktiviteter utifrån hela befolkningen. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 39 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

En sorglig trend är minskningen av antalet barn och unga i föreningsledd 

verksamhet. I Finspång har antalet deltagare minskat årligen med cirka 10% de 

senaste tre åren i åldrarna 7-20 år. Det som ideella föreningar pekar på som stora 

utmaningar är svårigheten att engagera nya ledare och få det ideella 

engagemanget att bli lika kraftfullt som tidigare i föreningen som helhet. Att 

barnfamiljer i samhället helt enkelt har ett mer pressat livspussel som på det 

sättet påverkar de ideella organisationerna negativt. Risker finns då att föreningar 

blir tvungna att höja medlemsavgiften för att få balans i sin ekonomi vilket då 

stänger ute de som inte har råd att betala höjningen och den socioekonomiska 

klyftan riskerar att öka ytterligare. 

 

Samtidigt vittnar vissa föreningar om att fler och fler yngre än 7 år börjar i 

föreningslivets aktiviteter än tidigare år. Den gruppen kommer då inte med i 

statistiken då de inte är bidragsberättigade för föreningarna kring Lok-stödet. 

Särskilt fotbollsklubbarna vittnar om den utvecklingstrenden vilka står för en 

betydande andel av det totala antalet sammankomster. Effekten är också då enligt 

föreningarna att barnen på samma sätt slutar i tidigare ålder vilket också får 

effekt i statistiken och bidragsbeloppet ut till föreningarna. På frågan om det 

påverkar könsfördelningen bland deltagarna blir svaret att något sådant samband 

inte går att se. 

 

I databasen visar statistiken att 60% av de aktiva 7-20 åringarna är pojkar och 

40% är flickor, vilket är samma förhållande som riksgenomsnittet på totalen. Det 

som är intressant att följa är hur respektive idrott förhåller sig. Det finns tydliga 

mönster där vissa idrotter har en större differens mellan könen än andra men det 

går också att se att vissa idrotter i Finspång skiljer ut sig mot det förmodade 

rikssnittet.  

 

Andelen aktiva inom lagidrotter och individuella idrotter går det att se ett svagt 

mönster där individuella idrotter minskar i något större utsträckning i förhållande 

till lagidrotterna sedan föregående år i Finspång. Idag är deltagarförhållandena 

för unga 67% på lagidrotter och 33% på individuella idrotter inom den 

organiserade föreningsverksamheten. Ett tydligt mönster är att flickor i större 

utsträckning än pojkar är aktiva inom individuella idrotter och pojkar inom 

lagidrotter utifrån den uppdelningen. 

 

Nedan följer en sammanställning av könsfördelning i respektive idrott som 

erbjuds i Finspång. Idrotterna är uppdelade på lag- och individuella idrotter där 

idrottstyp med flest aktiva unga deltagare står överst med fallande skala på lägre 

deltagaraktivitet. Den tredje spalten beskriver antalet träningstillfällen eller 

sammankomster i respektive 2019. Underlaget utgår från antalet barn och 

ungdomar 7-20år. 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 40 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Lagidrotter 

  Flickor  Pojkar  Antalet träningstillfällen 

Fotboll  25% 75% 2334 

Bandy  36% 64% 350 

Ishockey  29% 71% 243 

Handboll  84% 16% 243 

Innebandy  4% 96% 120 

Kricket  0% 100% 3 

Lagidrotter totalt 30% 70% 3273 

 

Individuella idrotter 

  Flickor Pojkar Antalet träningstillfällen 

Ridning  100% 0% 717 

Simning  62% 38% 216 

Friidrott  62% 38% 202 

Skidor och orientering 54% 46% 199 

Kanot  44% 56% 139 

Brottning  37% 63% 64 

Judo  30% 70% 56 

Tennis  15% 85% 55 

Bågskytte  64% 36% 48 

Skytte  22% 78% 48 

Cykel  19% 81% 38 

Bordtennis  7% 93% 18 

Badminton  69% 31% 16 

Indv idrotter totalt 64% 36% 1816 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att anse motionens första att-sats tillgodosedd med hänsyn till analysen i 

motionssvaret. 

2. Att bifalla motionens andra att-sats  

3. Att lägga till samverkan med föreningslivet i uppdraget att kartlägga 

bidragsmodellen med tillhörande ändringsförslag som skall leda till 

utveckling i linje med det som motionen föreslår. Utredning med 

tillhörande förslag på ändringar skall redovisas senast första kvartalet 

2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 41 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 395   Dnr: KS.2020.0247 

 

Bidrag till BRIS region Öst 2021 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) region Öst ansöker om 

verksamhetsbidrag för 2021. Bris ansöker om 50 000 kronor.  

BRIS är en ideell barnrättsorganisation som fungerar som språkrör för barn i 

utsatta situationer. Organisationen är ekonomiskt helt beroende av frivilliga 

bidrag, donationer och gåvor. 

BRIS verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via Bris 116 111, 

Brismejlen, Bris forum, Bris nätverk, Brischatten samt gruppstöd. BRIS erbjuder 

också dialogen med vuxna om barn via Bris Vuxentelefon-om barn, och 

stödhelger. Utifrån de dialoger Bris har med barn och ungdomar verkar Bris som 

en opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. 

BRIS region Öst har sitt kansli i Norrköping och omfattar 22 kommuner och två 

regioner i sydöstra Sverige. 

I sin årsberättelse för 2018 skriver BRIS, att de under året hade 29 072 kurativa 

samtal med barn och unga samt 2326 kurativa samtal med vuxna. 

Till ansökningshandlingarna har BRIS bifogat BRIS årsberättelse 2018, 

ansökningsbrev, resultaträkning och långsiktig plan. 

Bedömning 

Kommunen anser att BRIS utför ett stort och viktigt arbete för att barn och 

ungdomar ska få förbättrade levnadsvillkor. Föreningen utgör ett viktigt 

komplement till samhällets övriga instanser vars uppdrag är att verka för att barn 

och ungdomar har goda och trygga levnadsvillkor. 

Kommunen har under flera år beviljat föreningen bidrag. Under sektorns rådande 

budgetunderskott ser sektorn över alla sina kostnader. Sektorn föreslår därför att 

ansökan anslås med hänvisning till sektorns ekonomi. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att avslå ansökan till BRIS region Öst för verksamhetsåret 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 42 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 396   Dnr: KS.2020.1064 

 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 

Beskrivning av ärendet 

Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets 

kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar 

parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan 

i Östergötland.   

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga 

fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, samt värna 

om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och 

medicinsk helhetssyn.  

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring 

barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för 

den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med 

verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning 

av insatser.  

I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det 

gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att 

verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för 

personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer 

göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.   

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 

sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att godkänna Ramavtal för 

ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands 

kommuner med start 2021-01-01.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 43 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 397   Dnr: KS.2020.1038 

 

Riktlinjer biståndshandläggning 

Beskrivning av ärendet 

 

Bakgrund 

Nuvarande riktlinjer för biståndshandläggning är antagna 2012 med vissa 

revideringar under senare år. Mycket har hänt sedan dess gällande organisation, 

nya arbetssätt och prejudicerande domar. Sektor vård och omsorg har därför gjort 

en översyn av riktlinjerna. Syftet med riktlinjerna är att så resurseffektivt som 

möjligt tillgodose medborgarnas behov i deras dagliga livsföring så att de kan 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

 

I förslaget på nya riktlinjer har de förvaltningsrättsliga delarna tagits bort. De 

regleras klart i lag och föreskrifter och kommunen kan därför inte anta egna 

riktlinjer gällande det. När det gäller de delar där kommunen kan fastslå egna 

riktlinjer, det som handlar om skälig levnadsnivå, har vissa justeringar gjorts. 

Riktlinjen beskriver ramarna för skälig levnadsnivå. Myndighetskontoret vård 

och omsorg kommer sedan i en handbok detaljerat ta fram hur man praktiskt ska 

jobba med de olika delarna i riktlinjen. Handboken ska var ett levande dokument 

anpassat efter nya föreskrifter, domar och evidensbaserade arbetssätt. 

 

Förslagna förändringar 

 

Hemservice i form av gräsklippning och snöskottning föreslås att tas bort. 

Insatserna ligger inte inom det domstolen anser vara skälig levnadsnivå. Alltså 

inte en skyldighet för kommunen att tillhandahålla. Det finns inte heller längre 

behov av insatsen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom kommunen.  

 

Ledsagning till sjukhus har varit en vanligt förekommande insats i Finspångs 

kommun. Enligt en kammarrättsdom från juni 2020 är det fastställt att det är 

sjukvårdshuvudmannens ansvar att vara den enskilde behjälplig inom 

sjukvårdsinrättningen. Möjligheten att få ledsagning till sjukvårdsinrättning är 

därav justerad i riktlinjen. 

 

Sociala insatser har justerats i riktlinjen så att det bara kan beviljas för personer 

som inte kan delta i träffpunktsverksamhet och som inte har några andra sociala 

kontakter. Insatsen har begränsats till en timma per vecka. 

 

Träning beviljas endast i rehabiliterande syfte och handläggs därför som 

egenvård. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tillsyn föreslås beviljas endast för personer som inte kan använda trygghetslarm, 

till exempel vid demenssjukdom. 

 

Korttidsboende specifikt för dementa tas bort och inkluderas i övrigt 

korttidsboende. 

 

Boende med geropsykiatrisk inriktning finns i dag på en avdelning på 

Tegelbacken. Den specifika avdelningen kommer tas bort som 

verksamhetsinriktning och omvårdnaden för personer med geropsykiatrisk 

problematik kommer istället att få sina behov tillgodosedda på ordinarie 

demensboende. 

 

Ansökan om att byta boende ”internflytt” är i de tidigare riktlinjerna möjlig 

för personer som av någon anledning vill bo på ett annat särskilt boende än det 

tilldelade.  Detta föreslås att tas bort i de nya riktlinjerna. Det juridiska läget är så 

att så länge kommunens boenden kan ansens tillgodose enskildas behov så att 

skälig levnadsnivå uppnås finns ingen grund för att byta boende. Vid en 

eventuell överklagan av tilldelat boende prövar domstolen om skälig levnadsnivå 

kan uppnås, inte boendets lokalisering eller utformning i övrigt. Om den enskilde 

av någon anledning vill byta boende efter inflyttning finns möjlighet till det efter 

särskild prövning.  

 

Utredningstid för olika insatser är tillagt i förslaget om nya riktlinjer. Tiderna 

anger den bortre gränsen för hur lång tid en utredning och beslut får ta. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att anta de nya riktlinjerna för biståndshandläggning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 398 
 

Informationsärenden 

Följande punkter informeras kommunstyrelsen om: 

a) Totalförsvar – Nina Öberg, beredskapssamordnare, informerar om 

kommunens ansvar inför höjd beredskap. 

b) Nära vård – Maria Frisäter, verksamhetschef, informerar om remissvar på 

betänkande Utredning samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01). 

c) Coronarapportering, Finspångs kommun – Johan Malmberg, kommundirektör, 

ger senaste information gällande Coronapandemin. Markus Avén, 

verksamhetscontroller, informerar om pandemin utifrån arbetsmarknadsstrategin. 

d) Vindkraft – Lina Alm, utvecklingsstrateg, informerar om processen med 

ansökan av vindkraft och vilka förfrågningar om etableringar som inkommit 

under 2020. 

e) Sonstorps affär – Information rörande köp av byggnad, affären i Sonstorp. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 399 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 

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

kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 

kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet samt 

genom dokument i pärm under sammanträdet. 

Dessa beslut redovisas för detta möte: 

 

 

 

Beslut om tilläggsbelopp för elev med extraordinärt 

stödbehov höstterminen 2020 Dnr KS.2020.0967 

  

 

 Beslut om tilläggsbelopp till elev vid Ljud- och 

bildgymnasiet höstterminen 2020 Dnr KS.2019.1283 

  

 

 Beslut om kontant resebidrag för elev vid Film & 

Musikgymnasiet i Norrköping läsåret 2020/2021 Dnr 

KS.2020.0904 

  

 

 Beslut om ersättning vid förlängd undervisningstid för 

elev vid Katedralskolan läsåret 2020/2021 Dnr 

KS.2020.0909 

  

 

 Beslut om kontant resebidrag till gymnasieelev vid Curt 

Nicolingymnasiet läsåret 2020/2021, 2019/2020, 

2018/2019 Dnr KS.2020.0864 

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Vreta 

utbildningscentrum läsåret 2020/2021 Dnr KS.2020.1042 

  

 

 Beslut om kontant resebidrag till elev vid 

Himmelstalunds utbildningscentrum läsåret 2020/2021 

Dnr KS.2020.1066 

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Vreta 

utbildningscentrum läsåret 2020/2021 Dnr KS.2020.1045 

  

 

 Vepa på Vibergabron - CNG 201101 - 210220 Dnr 

KS.2019.1280 

  

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 47 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Ansöka om statligt medel för efterbehandlingsåtgärder 

vid Lotorps bruksvallar – fastighet Lotorp 3:6 – 

Finspångs kommun Dnr KS.2016.0117 

  

 

 Tf Kommundirektör sommaren 2020 Dnr KS.2020.0019   

 

 Tf. socialchef under semester Dnr KS.2020.0019   

 

 Förändrad organisation ledningsstaben Dnr 

KS.2020.1073 

  

 

 Beslut om licens för skyddsjakt inom Finspångs kommun 

Dnr KS.2020.0026 

  

 

 Medfinansiering av 50% arbetsmarknadskoordinator 

under 6 månader på Försörjnings- och 

arbetsmarknadsenheten Dnr KS.2020.0966 

  

 

 Beslut om anställningar tredje kvartalet 2020 Dnr 

KS.2020.0003 

  

 

 Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade kvartal 

3 2020 Dnr KS.2020.0137 

  

 

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

delegation till protokollet 

- - - -  

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 48 (48)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 400 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

1. Cirkulär 20:38 SKR – Sänkt premie för TGL-KL 2021 

2. Cirkulär 20:39 SKR – Budgetförutsättningar för åren 2020-2023 

3. Cirkulär 20:40 SKR – Jobb för unga 

4. Protokoll central samverkan 2020-09-30 

5. Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 

bidragsåret 2021, preliminärt utfall  

6. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2021, preliminärt utfall  

7. Inbjudan till Linköpings kommun och Linköpings universitets samverkansdag 

4 november (med bilaga) 

8. Månadsrapport förvaltning Finspångs stiftelsers kapital juli 2020 

9. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2021, 

preliminärt utfall september  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

 
- - - -  

 


