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

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk redovisning - maj 2020 

Sammanfattning 
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. Prognosen 
för helåret visar ett negativt resultat om 11,3 mnkr, en avvikelse med 24,8 mnkr. 
Det är en förbättring med 13,9 mnkr i jämförelse med prognosen i tertial 1. De 
främsta anledningarna till förbättringen är ökade generella statsbidrag om 6,4 mnkr 
och statlig kostnadsersättning för sjuklöner till följd av coronapandemin. 
Sjukfrånvaron i april har ökat från 6,4 % 2019 till 10,6 % 2020.   

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den 
rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger ett scenario 
istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den politiska 
ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till näringslivet. 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för helåret ett underskott i jämförelse 
med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård 
och omsorg och samhällsbyggnad. I jämförelse med prognosen i tertial 1 har 
underskotten minskat med 7,3 mnkr för sektorerna. Sektor social omsorg har 
minskat sitt prognostiserade underskott med 2,5 mnkr och sektor utbildning med 
3,4 mnkr, vilket främst beror på statlig kostnadsersättning för sjuklönekostnader. 

Finansenheten prognostiserar ett överskott med 10,1 mnkr vilket innebär en 
förbättring med 6,4 mnkr jämfört med prognosen i april.  Förändringen kan 
härledas till ökade intäkter i form av skatter och statsbidrag. Regeringen har sedan 
förra prognosen aviserat om ytterligare anslag i form av generella statsbidrag år 
2020 till kommuner och regioner, beslut förväntas tas i riksdagen i juni.  

Förslag till beslut 
Föreslå kommunstyrelsen att besluta 

1. Ta informationen till protokollet.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 243   Dnr: KS.2020.0586 

 

Ekonomisk redovisning - maj 2020 

Sammanfattning 

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. 

Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 11,3 mnkr, en avvikelse med 

24,8 mnkr. Det är en förbättring med 13,9 mnkr i jämförelse med prognosen i 

tertial 1. De främsta anledningarna till förbättringen är ökade generella 

statsbidrag om 6,4 mnkr och statlig kostnadsersättning för sjuklöner till följd av 

coronapandemin. Sjukfrånvaron i april har ökat från 6,4 % 2019 till 10,6 % 

2020.   

 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den 

rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger 

ett scenario istället för en prognos. Med anledning av pandemin beslutade den 

politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket till 

näringslivet. 

 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för helåret ett underskott i jämförelse 

med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård 

och omsorg och samhällsbyggnad. I jämförelse med prognosen i tertial 1 har 

underskotten minskat med 7,3 mnkr för sektorerna. Sektor social omsorg har 

minskat sitt prognostiserade underskott med 2,5 mnkr och sektor utbildning med 

3,4 mnkr, vilket främst beror på statlig kostnadsersättning för sjuklönekostnader. 

 

Finansenheten prognostiserar ett överskott med 10,1 mnkr vilket innebär en 

förbättring med 6,4 mnkr jämfört med prognosen i april.  Förändringen kan 

härledas till ökade intäkter i form av skatter och statsbidrag. Regeringen har 

sedan förra prognosen aviserat om ytterligare anslag i form av generella 

statsbidrag år 2020 till kommuner och regioner, beslut förväntas tas i riksdagen i 

juni.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att ta informationen till protokollet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Sammanfattning 
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. Prognosen för helåret visar 

ett negativt resultat om 11,3 mnkr, en avvikelse med 24,8 mnkr. Det är en förbättring med 13,9 mnkr 

i jämförelse med prognosen i tertial 1. De främsta anledningarna till förbättringen är ökade generella 

statsbidrag om 6,4 mnkr och statlig kostnadsersättning för sjuklöner till följd av coronapandemin. 

Sjukfrånvaron i april har ökat från 6,4 % 2019 till 10,6 % 2020.   

 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den rådande pandemin 

pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

bedömer läget som så osäkert att de ger ett scenario istället för en prognos. Med anledning av 

pandemin beslutade den politiska ledningen i kommunen tidigt under våren om ett lokalt stödpaket 

till näringslivet. 

 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för helåret ett underskott i jämförelse med budget. 

Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård och omsorg och 

samhällsbyggnad. I jämförelse med prognosen i tertial 1 har underskotten minskat med 7,3 mnkr för 

sektorerna. Sektor social omsorg har minskat sitt prognostiserade underskott med 2,5 mnkr och 

sektor utbildning med 3,4 mnkr, vilket främst beror på statlig kostnadsersättning för 

sjuklönekostnader. 

 

Sektor social omsorg prognostiserar den största avvikelsen, 11 procent högre nettokostnader än 

budgeterat vilket motsvarar ett underskott om 24,7 mnkr. Inom sektor social omsorg prognostiseras 

det största underskottet, 9,8 mnkr, för köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet är dock mindre än befarat då 

antalet ärenden har minskat sedan årets ingång. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som 

drivs i egen regi. Placeringar vuxna redovisar en avvikelse om 5,0 mnkr. En ökning av antalet 

placeringar enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld 

i nära relation är orsak till denna avvikelse. Andra verksamheter som redovisar större underskott är 

försörjningsstöd, 5,0 mnkr, personlig assistans enligt LSS och socialförsäkringsbalken (SFB), 4,3 mnkr, 

och boende samt boendestöd enligt LSS/SoL, 3,3 mnkr. Underskottet för personlig assistans beror på 

att schablonersättningen från Försäkringskassan inte täcker den kommunala lönekostnaden. Flera 

åtgärder pågår för att minska underskotten, bland annat arbetas det aktivt med att kunna skapa 

möjligheter för hemtagande av externa placeringar. Då kommunens boenden är fullbelagda 

förutsätter det att utbyggnad och nybyggnad kommer till stånd inom en snar framtid för att kunna 

minska kostnaderna. Inom personlig assistans har man skapat en egen bemanningsgrupp för att kunna 

optimera bemanningen. 

 

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 11,8 mnkr, varav grundskola 

1,7 mnkr, förskola 4,4 mnkr och gymnasiet 5,9 mnkr. Den statliga kostnadsersättningen för sjuklöner 

förväntas ge sektorn 3,8 mnkr i intäkter, vilket är inräknat i prognosen. De prognostiserade 

underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets början. Prognosen förutsätter att planerade 

och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. 

Varje chefsområde har fått ett uppdrag som innebär en kontinuerlig översyn av organisation och 

bemanning i varje läge och översyn av alla former av omkostnader. Sektorn har på uppdrag av 

kommunledningen lämnat förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Skolstrukturutredningen, 

som just nu behandlas politiskt, innehåller dessutom ett antal förslag som i förlängningen bör kunna 

leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 

 

Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 11,0 mnkr, vilket är i 

stort sett samma avvikelse som prognosen i tertial 1. Särskilt boende förväntas redovisa ett 

underskott vid årets slut om 9,7 mnkr, hemtjänst underskott om 4,0 mnkr, hälso- och 

sjukvårdsorganisationen underskott om 3,3 mnkr. Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret 

redovisar båda överskott om totalt 5,9 mnkr. Inom särskilt boende ingår en ny enhet, 
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korttidsboendet Bönnern, som skapats för att ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. 

Hela den beräknade kostnaden för enheten, 3,2 mnkr blir ett underskott då enheten inte fanns med i 

budget. Särskilt boende fick också lägre budgettilldelning än föregående år och har inte lyckats minska 

sina personalkostnader tillräckligt för att klara av den nya nivån. Underskottet inom hemtjänsten är 

1,5 mnkr högre än föregående prognos och beror till stor del på personalkostnaderna inte minskats i 

takt med brukarvolymen. Åtgärder pågår för att få en effektivare bemanning inom särskilt boende 

och en effektivare fördelning av personal inom hemtjänsten för att nå budgeterad nivå. 

 

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr, vilket är en förbättring om 0,6 

mnkr jämfört med prognosen i april. Transportservice står för det största underskottet om 1,5 mnkr. 

Transportservice påverkas i stor utsträckning av coronautbrottet som vilket gett minskad efterfrågan 

på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor. Totalt sett minskar intäkterna från 

vård och omsorg samt social omsorg med 50 procent vilket motsvarar 1,5 mnkr. Bortfallet motsvarar 

runt 15 procent av transportservice totala intäkter.    

Ledningsstaben prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr, en oförändrad prognos jämfört med 

prognosen i april. Överskottet beror till större delen på att mycket av det utvecklingsarbete som var 

tänkt att ske under året har fått pausas under rådande pandemi. 

 

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, 11,1 mnkr, vilket är en förbättring om 0,2 

mnkr i jämförelse med föregående prognos. Förbättringen återfinns bland avsatta medel för ledar- 

och kompetensutvecklingsinsatser som HR-avdelningen förfogar över. I takt med att coronapandemin 

fortsätter har vissa planerade insatser fått ställas in under 2020. Resterande överskott beror på 

kapitalkostnader för nya investeringar. Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året 

eller påverkar endast resultatet under del av året. Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, 

omställningsmedel personal samt utvecklingspott gymnasieskolan, visar ett förväntat överskott om 

2,6 mnkr. 

 

Finansenheten prognostiserar ett överskott med 10,1 mnkr vilket innebär en förbättring med 6,4 

mnkr jämfört med prognosen i april.  Förändringen kan härledas till ökade intäkter i form av skatter 

och statsbidrag. Regeringen har sedan förra prognosen aviserat om ytterligare anslag i form av 

generella statsbidrag år 2020 till kommuner och regioner, beslut förväntas tas i riksdagen i juni. 

Prognosen för pensionsmedelsportföljen visar ett underskott. Från och med 2019 ska kommunens 

pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället för anskaffningsvärde, vilket skapar stor 

variation i redovisningen mellan åren. Under mars-maj har börsen fallit och värdet för kommunens 

pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona. 

 

Den politiska organisationen prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Även den politiska 

verksamheten påverkas av corona. Bland annat är kommunfullmäktiges beredningar vilande från maj 

vilket medför lägre sammanträdesersättningar och arvoden. Även kommunstyrelsens 

sammanträdesersättningar beräknas bli lägre under året som en följd av corona. Kommunstyrelsens 

överskott inkluderar också ett överskott avseende medel för oförutsedda behov.  
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I pandemins spår  
En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge pandemin pågår och när 

allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som 

så osäkert att de ger ett scenario istället för en prognos. Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur 

som följd av coronakrisen där tillväxttakten för skatteunderlaget är den lägsta i Sverige på 30 år. För 

Finspång innebär beräkningen negativa skatteavräkningar för år 2019 och 2020 med cirka 37 mnkr. 

Under mars-maj har börsen fallit och värdet för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt 

som följd av corona. Vid bokslutet 2019 redovisades orealiserade vinster med +3,6 mnkr baserat på 

då aktuella marknadsvärden.  

 

Utvecklingen i slutet av maj visar nu på en negativ värdeutveckling av portföljen med -4,5 mnkr vilket 

även har rapporterats månadsvis till kommunstyrelsen i samband med rapportering av riskkontroll.  

Som effekt av detta har kommunen under våren minskat andelen aktier och stället placerat i säkrare 

värdepapper. Resultatmässigt har detta inneburit reaförluster och negativa resultatposter vid 

återföring av marknadsvärderingar totalt med cirka 4 mnkr. Förhoppningen är att 

marknadsutvecklingen blir mer positiv under hösten som kan motverka dessa förluster som påverkar 

finansenhetens resultat för 2020. 

 

För att försöka tydliggöra effekter av pandemin, direkta såväl indirekta, kommer ekonomirapporten 

innehålla denna rubrik. 

 

 
 

Stöd till näringslivet 
Den politiska ledningen beslutade tidigt under våren om ett lokalt stödpaket. Paket består bland 

annat av att kommunen ska vara generös att bevilja anstånd med betalningar till det lokala näringslivet 

samt att förkorta betaltider till det lokala näringslivet vid behov. 

 

Finspångs kommun har i dagsläget beviljat anstånd för 11 företag från det lokala näringslivet. Ett 

företag har fått tidigare utbetalning samt ett borgensåtagande har beviljats amorteringsfritt. 

Stödpaketet innebär idag åtgärder motsvarande 0,3 mnkr. 

 

Scenario i 
stället för 
prognos 

Lägre 
skatteintäkter 

Stöd 
näringslivet och 

ökad 
arbetslöshet 

Ökade 
sjukfrånvaro 

och VAB 

Förändrade 
volymer 

intäkter och 
kostnader 

Ovisshet 

Hur länge och 
vilken 

omfattning? 
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Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn 
På grund av den rådande pandemin gör vi en övergripande analys av sjukfrånvaron och frånvaro för 

vård av barn. Dessa kostnader kommer inte i alla delar att visas i aktiviteterna för corona och därför 

lyfter vi dem särskilt under nedanstående rubriker. 

Sjukfrånvaro  
 

 
Sjukfrånvaron i april har ökat från 6,4 % 2019 till 10,6 % 2020. Vård och omsorg är den 

sektorn som har högst sjukfrånvaro, 14,9 % jämfört med 8,4 % föregående år. 

 
Mellan februari och april i år ökar sjukfrånvaron för sektor vård och omsorg och sektor 

social omsorg, för övriga sektorer går sjukfrånvaron ner mellan mars och april.  
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Antalet anställda som är borta en dag har ökat med 20% i mars 2020 jämfört med mars föregående 

år. I april 2020 är tillfällena med en dags frånvaro ungefär på samma nivå som 2019. Frånvaro dag  

2-14 har ökat med 59 %. Frånvaro dag 15-28 har ökat med 353 % med april som jämförelse- 

månad mellan åren och denna frånvaro bekostas av kommunen.  

 

Det är rimligt att tro att pandemin har en stor betydelse för förändringen av sjukfrånvaron mellan 

åren. Detta för att arbetstagaren vid minsta symptom ska stanna hemma. Det finns flera symptom 

och arbetstagaren ska vara hemma symptomfri i minst två dagar. 

 

Sedan prognosen per sista april har staten beslutat att under april-juli stå för alla sjuklönekostnader 

upp till frånvarodag 14, som redovisas i arbetsgivardeklarationen till skatteverket. För april månad har 

kommunen fått en ersättning för sjuklöner om 3,8 mnkr.    

 

Vård av barn 
Pandemin påverkar även frånvaron för vård av sjukt barn. Vi ser att antalet frånvarodagar för VAB 

har ökat jämfört med 2019 (jmf månad mars) med 12 %. Vi kan se en nedgång av frånvarodagar i april 

jämfört med förra året.  En ökad frånvaro för VAB innebär inte en kostnadsökning av 

personalkostnader men det blir en ökad administration vid behov av vikarier vilket innebär en ökad 

belastning för bemanningscentralen.  

 

Om vård av sjukt barn ökar för Finspångs kommuns medborgare kommer barnens närvaro på 

förskola, skola och fritidshem att minska. Sektor utbildning kan se en minskad närvaro inom förskola, 

skola och fritidshem.  

 

Minskade volymerna inom sektor utbildning innebär även minskade intäkter för sektor 

samhällsbyggnad för tex förskole- och skolluncher. 

  

Aktiviteter för corona 
För att kunna mäta effekterna av coronakrisen har kommunen skapat särskilda aktiviteter i 

bokföringen för att särredovisa kostnaderna. Sjukfrånvaron ingår till största delen inte i dessa då det 

är svårt att avgöra vad som beror på coronakrisen och vad som är ordinarie frånvaro. 

Kostnadseffekterna av coronakrisen delas in i interna omflyttningar och externa kostnadsökningar 

och redovisas sektorsvis. 

 

Sektor samhällsbyggnads ekonomi påverkas när det gäller främst bortfall av intäkter men också 

utökade kostnader i form av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. 
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Summan av de minskade intäkter är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona 

är en intern omfördelning där minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade 

kostnader för köpande sektorer. Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel 

prognostiseras mindre intäkter inom alkohol- och tobakhandläggning samt förskjutning av tillsynen 

inom miljöbalken. Den totala prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott på 2 mnkr. 

 

Sektor vård och omsorg har en ny enhet, korttidsboendet Bönnern, som skapats för att kunna ta 

emot smittade personer med det nya coronaviruset.  

 

Tabell över interna omflyttningar av intäkter och kostnader på grund av corona (aktivitet 998). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  113  271 

Social omsorg     

Samhällsbyggnad   -2 450  

Utbildning     

Vård och omsorg  427  1 791 

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  540 -2 450 2 062 

 

Tabell över minskade intäkter och utökade kostnader på grund av corona (aktivitet 999). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  27  65 

Social omsorg     

Samhällsbyggnad  47 -575  

Utbildning  64  64 

Vård och omsorg  1 053  3 534 

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  1 191 -575 3 663 
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Kommuntotal 
 

Resultaträkning kommun 

 

Resultatrapport kommun 

 
*) I övriga resultatkonton ingår bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

 

Totalt, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall Ack utfall i 

% av budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter 244 536 96 592 39% 268 692 253 481 8 945

Verksamhetens kostnader -1 534 489 -592 909 39% -1 531 983 -1 578 635 -44 146

Avskrivningar -57 118 -21 884 38% -52 575 -54 244 2 874

Verksamhetens nettokostnader -1 347 071 -518 202 38% -1 315 867 -1 379 398 -32 327

Skatteintäkter 1 038 735 434 424 42% 1 022 708 1 002 985 -35 750

Generella statsbidrag och utjämning 325 195 135 974 42% 303 948 371 945 46 750

Verksamhetens resultat 16 859 52 197 310% 10 791 -4 468 -21 327

Finansiella intäkter 24 107 3 176 13% 26 986 18 460 -5 647

Finansiella kostnader -27 389 -8 599 31% -24 732 -25 243 2 146

Resultat efter finansiella poster 13 577 46 774 345% 13 044 -11 251 -24 828

Extraordinära poster (netto)

Årets resultat 13 577 46 774 345% 13 044 -11 251 -24 828

Totalt, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall Ack utfall 

i % av 

årsbudget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Försäljning 215 705 85 735 40% 216 661 213 071 -2 634

Taxor och avgifter 42 908 17 525 41% 41 999 43 593 685

Hyror och arrenden 147 722 59 714 40% 144 495 148 088 366

Bidrag 132 070 54 654 41% 157 445 142 102 10 032

Övriga intäkter 293 361 117 187 40% 289 330 289 676 -3 685

SUMMA INTÄKTER 831 766 334 815 40% 849 931 836 531 4 764

Löner och arvoden inkl PO -1 362 545 -518 139 38% -1 321 991 -1 352 378 10 167

Personalrelaterade kostnader -12 121 -3 698 31% -13 561 -11 785 336

Lokal/driftkostnader -223 622 -88 270 39% -233 714 -225 780 -2 158

Diverse tjänster -130 146 -44 068 34% -100 416 -127 422 2 724

Bidrag och transfereringar -50 562 -21 064 42% -54 084 -54 570 -4 008

Köp av verksamhet -256 134 -93 126 36% -251 639 -252 094 4 040

Kost/livsmedel -62 064 -24 723 40% -61 469 -61 861 203

Material och inventarier -23 464 -11 574 49% -23 761 -24 376 -911

Fordon/transporter -36 098 -13 971 39% -38 611 -35 560 537

Övriga kostnader -16 689 -12 498 75% -13 976 -14 416 2 273

Avskrivningar och intern ränta -83 438 -29 533 35% -72 026 -73 736 9 702

Övriga resultatkonton* 1 438 693 572 624 40% 1 348 362 1 386 196 -52 498

SUMMA KOSTNADER -818 189 -288 042 35% -836 887 -847 781 -29 592

TOTAL 13 577 46 774 345% 13 044 -11 251 -24 828
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Sektorer nettoredovisning 

 

Sektorer specifikation intäkter/kostnader 

 

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall Ack utfall 

i % av 

årsbudget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Politisk organisation -14 239 -4 895 34% -13 512 -13 339 900

Ledningsstab -112 901 -43 738 39% -111 616 -111 002 1 899

Social omsorg -232 971 -98 666 42% -243 728 -257 670 -24 699

Samhällsbyggnad -78 865 -27 155 34% -75 035 -80 161 -1 296

Utbildning -555 141 -243 197 44% -554 313 -566 941 -11 800

Vård och omsorg -297 178 -123 329 41% -308 650 -308 210 -11 032

Kommungemensamma kostnader -35 954 2 147 -6% 5 356 -24 854 11 100

Finansenheten 1 340 826 585 606 44% 1 314 542 1 350 926 10 100

Total 13 577 46 774 345% 13 044 -11 251 -24 828

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall Ack utfall 

i % av 

årsbudget

Bokslut 

fg år

Prognos Avvikelse

Intäkter 1 170 684 58% 1 757 1 170 0

Kostnader -15 409 -5 578 36% -15 269 -14 509 900

Politisk organisation -14 239 -4 895 34% -13 512 -13 339 900

Intäkter 55 750 22 732 41% 57 082 58 385 2 635

Kostnader -168 651 -66 470 39% -168 698 -169 387 -736

Ledningsstab -112 901 -43 738 39% -111 616 -111 002 1 899

Intäkter 55 705 24 324 44% 77 446 56 405 700

Kostnader -288 676 -122 990 43% -321 174 -314 075 -25 399

Social omsorg -232 971 -98 666 42% -243 728 -257 670 -24 699

Intäkter 211 933 87 445 41% 210 682 210 368 -1 565

Kostnader -290 798 -114 600 39% -285 716 -290 529 269

Samhällsbyggnad -78 865 -27 155 34% -75 035 -80 161 -1 296

Intäkter 93 506 29 829 32% 92 692 98 606 5 100

Kostnader -648 647 -273 026 42% -647 005 -665 547 -16 900

Utbildning -555 141 -243 197 44% -554 313 -566 941 -11 800

Intäkter 118 257 48 568 41% 118 893 119 744 1 487

Kostnader -415 435 -171 897 41% -427 543 -427 953 -12 519

Vård och omsorg -297 178 -123 329 42% -308 650 -308 210 -11 032

Intäkter 11 430 4 763 42% 13 339 11 430 0

Kostnader -47 384 -2 616 6% -7 983 -36 284 11 100

Kommungemensamma 

kostnader

-35 954 2 147 -6% 5 356 -24 854 11 100

Intäkter 1 688 771 697 695 41% 1 651 134 1 691 867 3 096

Kostnader -347 945 -112 090 32% -336 592 -340 941 7 004

Finansenheten 1 340 826 585 606 44% 1 314 542 1 350 926 10 100

Total 13 577 46 774 345% 13 044 -11 251 -24 828

16



 

10 

Politisk ledning 

 

Kommentar till prognosen 
Kostnader för kommunens politiska ledning innefattar bland annat arvoden och 

sammanträdesersättningar för de politiska möten som hålls under året, föreningsbidrag till handikapp- 

och pensionärsföreningar samt kostnader för externa revisorer och granskningar.  

Kommunfullmäktige ansvarar även för den årliga hedersuppvakningen till kommunens anställda, 

nationaldagsfirandet och eventuella vänortsbesök.  

 

Den politiska verksamheten redovisar en oförändrad prognos jämfört med tertial 1.  

 

Kommunfullmäktiges beredningar är vilande från maj vilket medför lägre 

sammanträdesersättningar och arvoden. Årets nationaldagsfirande har skett i begränsad form och 

vårens vänortbesök har fått ställas in. I år är antalet personer som kommer att få hedersgåva i höst 

färre än föregående år vilket medför lägre kostnader än budgeterat.  Kommunfullmäktige har 

reserverat medel för drift- och kapitalkostnad utifrån investering i nytt högtalar- och röstningssystem, 

arbetet beräknas slutföras under året men innebär en förskjutning av kostnaderna. 

 

Överförmyndarens verksamhet har under en introduktionsperiod under våren haft ökade 

lönekostnader i samband med personalbyte. 

Politisk organisation, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudge

t

Ack 

Utfall

Ack 

Utfall i % 

av 

Budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 4 000 1 044 26 % 3 467 3 500 500

Kommunfullmäktige 4 000 1 044 26% 3 467 3 500 500

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 1 223 190 16 % 1 289 1 223 0

Revisionen 1 223 190 16% 1 289 1 223 0

Intäkter -1 170 -684 58 % -1 241 -1 170 0

Kostnader 3 901 2 008 51 % 3 797 4 001 -100

Överförmyndare 2 731 1 324 48% 2 556 2 831 -100

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 129 47 36 % 216 129 0

Bygg- och miljönämnd 129 47 36% 216 129 0

Intäkter 0 0 0 % -516 0 0

Kostnader 65 9 14 % 1 170 65 0

Valnämnd 65 9 14% 654 65 0

Intäkter 0 0 0 % 0 0 0

Kostnader 6 091 2 281 37 % 5 329 5 591 500

Kommunstyrelsen 6 091 2 281 37% 5 329 5 591 500

varav kommunstyrelsens medel för oförusedda 

behov

693 20 3 % 108 193 500

Total 14 239 4 895 34% 13 511 13 339 900

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 utökade kostnader 0 0
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Prognosen för kommunstyrelsen inkluderar ett överskott avseende de medel som 

kommunstyrelsen årligen reserverar för oförutsedda behov efter avstämning med kommunstyrelsens 

ordförande.  Kostnaden för sammanträdesersättningar beräknas bli lägre under året som följd av 

corona. Samtidigt har fasta arvoden höjts med 2,5 procent medan uppräknat budgetanslag är 1,4 

procent. Totalt sett en nollprognos för arvoden och ersättningar. 

 

Budget och prognosantaganden 
I kommunstyrelsens budget finns avsatt medel för oförutsedda behov som utgör en osäkerhetsfaktor 

i prognosarbetet. I prognosen görs fortsatt bedömningen att en stor del av budgeten inte kommer att 

förbrukas under året. 

18



 

12 

Sektor Ledningsstab 

 
 

Kommentar till prognosen 

Prognosen för ledningsstabens resultat kvarstår från prognosen efter april och pekar mot ett 

överskott på 1,9 mnkr. En stor anledning är att mycket av det utvecklingsarbete som var tänkt att ske 

under året har fått pausas under rådande pandemi. Sektorn har underskott i budgeten på tre enheter 

med totalt 0,5 mnkr men dessa underskott hämtas hem på sektorsnivå. På flera håll inom sektorn har 

Ledningsstab, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

utfall

Ack 

utfall i % 

av 

budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 0 % -51 0 0

Kostnader 5 295 1 360 26 % 3 469 4 095 1 200

Kommundirektör 5 295 1 360 26 % 3 418 4 095 1 200

Intäkter -1 374 -564 41 % -1 727 -1 374 0

Kostnader 8 344 3 335 40 % 8 950 8 544 -200

Kommunikationsavdelning 6 970 2 772 40 % 7 223 7 170 -200

Intäkter -295 -381 129 % -999 -395 100

Kostnader 34 825 13 263 38 % 36 749 34 325 500

Utvecklings-och näringslivsavdelning 34 530 12 882 37 % 35 750 33 930 600

Intäkter -996 -436 44 % -813 -996 0

Kostnader 10 334 3 973 38 % 10 036 10 234 100

Bibliotek 9 338 3 536 38 % 9 223 9 238 100

Intäkter -3 326 -2 004 60 % -5 070 -3 326 0

Kostnader 19 042 7 833 41 % 20 917 19 042 0

Kulturenhet 15 716 5 828 37 % 15 847 15 716 0

Intäkter -4 090 -887 22 % -4 087 -4 090 0

Kostnader 16 032 6 032 38 % 14 783 15 532 500

HR-avdelning 11 942 5 144 43 % 10 696 11 442 500

Intäkter -8 521 -2 873 34 % -8 194 -8 556 35

Kostnader 8 521 3 530 41 % 8 488 8 756 -235

Bemanningscentral 0 657 0 % 294 200 -200

Intäkter -735 -91 12 % -764 -735 0

Kostnader 13 183 3 757 28 % 13 407 13 183 0

Ekonomi- och styrningsavdelning 12 448 3 666 29 % 12 643 12 448 0

Intäkter -14 773 -4 698 32 % -13 556 -14 773 0

Kostnader 25 508 11 299 44 % 24 801 25 508 0

Kansliavdelning 10 735 6 602 61 % 11 245 10 735 0

Intäkter -21 640 -10 058 46 % -21 924 -24 140 2 500

Kostnader 27 267 14 534 53 % 27 097 29 867 -2 600

IT-avdelning 5 627 4 476 80 % 5 173 5 727 -100

Total 112 601 46 923 42 % 111 512 110 701 1 900

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 113 271

Varav corona aktivitet 999 utökade kostnader 27 65
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vi haft och kommer att ha vakanta tjänster som inte besätts med vikarier under rekryteringen, vilket 

bidrar till att klara ekonomin. Under året pågår en om- och utflyttning i kommunhuset som medför 

en del kostnader för flytthjälp och låsflytt samt mindre åtgärder i cafeterian. Dessa kostnader kan 
täckas inom sektorns budgetram. 

Kommundirektör, överskottet beror på att det råder stor osäkerhet om konsultmedlen kommer 

att förbrukas. 

Kommunikationsavdelningen har erhållit 0,6 mnkr i statsbidrag för finskt förvaltningsområde 

vilket avser hela året, dock befaras ett underskott på kapitalkostnader som inte var kända vid 
budgettillfället. 

Utveckling- och näringslivsavdelningen visar ett överskott som beror på vakanser och 

ledigheter för förtroendeuppdrag i andra kommuner. Varuhemsändningsbidraget prognostiseras att 

dubbleras och medför då ett minskat överskott. 

Biblioteket genomför färre aktiviteter under rådande omständigheter och räknar därmed att 
kostnader på 0,1 mnkr uteblir.  

Kulturverksamheten påverkas både vad gäller intäkter och kostnader av corona. Vissa bidrag kan 
eventuellt komma att beviljas men det är i nuläget en mycket osäker prognos. 

HR Feriearbetare kommer inte att kunna beredas plats fullt ut då minderåriga inte får jobba inom 

äldreomsorg, LSS verksamhet samt barnomsorg. Det ger ett beräknat överskott på 0,5 mnkr.  

Bemanningscentralens stora avvikelse ligger i personalkostnader med utökad bemanning för att 

säkra verksamheten även under högre belastning. Två vakanta tjänster reducerar dock kostnaden 
något. 

Ekonomi- och styrningsavdelningens prognos är osäker men just nu visar avdelningen ett 

nollresultat. Avdelningen har en högre sjukfrånvaro samtidigt som behovet av köpta tjänster ökar. 

Enheten har också volymökningar i form av ökat behov av användarlicenser och utökade avtal. 

Kansliavdelningen har en stor osäkerhet i sin prognos orsakad av kostnader för lokalvård samt 
den pågående omfördelningen av lokaler. 

IT-avdelning. Utbyte av datorer innebär dubbla leasingkostnader under en period. Det är en 
kostnad som inte budgeterats.  

Budget och prognosantaganden 
HR kostnader för fackliga representanter kommer att fördelas inför T2. Faktureringen till 
Valdemarsvik sker med en månads fördröjning.  

Bemanningscentralen kommer att tillsätta de vakanta tjänsterna efter sommaren. 
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Sektor Social Omsorg 
 

 

Kommentar till prognosen 
Sektor social omsorg prognostiserar ett underskott i jämförelse med budget om 24,7 mnkr. 

Underbalansen i budget var 24,4 mnkr. Förbättringen i jämförelse med föregående prognostillfälle är 

2,5 mnkr. Till största del är detta en följd av att Försäkringskassan ersätter kommunen med 

sjuklönekostnaderna för april till och med juli. Ytterligare har arbetet med bemanningsöversyn lett till 

effektiviseringar och lägre bemanning har kunnat ske inom en LSS-verksamhet. 

 

Köpta platser för placering med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) visar oförändrat ett stort underskott. Detta beror på att dessa 

placeringar är väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver. Stor del av dessa kostnader 

kommer att kvarstå fram tills att sektorn har fått tillgång till ytterligare två lokaler för att kunna 

bedriva LSS-boende. Underbalansen i budget för de köpta platserna är 12,9 mnkr. Antal ärenden har 

Social omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall i % 

av årsbudget

Bokslut fg år Prognos Avvikelse

Intäkter -324 -126 39% -568 -380 56

Kostnader 28 879 11 584 40% 17 183 29 255 -376

Sektorsledning SO 28 555 11 458 0 16 615 28 875 -320

Intäkter -5 989 -2 185 36% -7 185 -6 016 27

Kostnader 37 642 14 164 38% 42 889 37 892 -250

Individ- och familjeomsorg 31 653 11 979 0 35 704 31 876 -223

Intäkter -3 275 -827 25% -3 464 -3 275 0

Kostnader 29 565 14 579 49% 31 788 34 565 -5 000

IFO Försörjningsstöd 26 290 13 752 0 28 324 31 290 -5 000

Intäkter -204 -176 86% -450 -321 117

Kostnader 4 204 3 597 86% 6 099 9 321 -5 117

Placeringar vuxna 4 000 3 422 0 5 649 9 000 -5 000

Intäkter -1 108 -550 50% -1 368 -1 147 39

Kostnader 31 108 10 591 34% 30 475 31 147 -39

Placeringar BoU 30 000 10 041 0 29 107 30 000 0

Intäkter -1 194 -387 32% -903 -1 048 -146

Kostnader 12 972 8 282 64% 21 100 22 622 -9 650

Köpta platser LSS/SoL 11 778 7 895 0 20 197 21 574 -9 796

Intäkter -6 491 -3 030 47% -6 559 -6 838 347

Kostnader 68 114 28 819 42% 71 346 70 911 -2 797

Boende samt boendestöd LSS/SoL 61 623 25 789 0 64 787 64 073 -2 450

Intäkter -1 612 -703 44% -1 698 -1 687 75

Kostnader 11 800 4 672 40% 11 999 11 700 100

Daglig verksamhet LSS/SoL 10 188 3 969 0 10 301 10 013 175

Intäkter -26 779 -10 729 40% -27 026 -26 789 10

Kostnader 41 658 15 270 37% 46 300 44 943 -3 285

Personlig assistans LSS/SFB 14 879 4 542 0 19 274 18 154 -3 275

Intäkter -100 -43 43% -106 -111 11

Kostnader 9 105 3 235 36% 9 092 7 989 1 116

Övriga insatser LSS/SoL 9 005 3 193 0 8 986 7 878 1 127

Intäkter -6 186 -4 175 67% -21 431 -5 989 -197

Kostnader 11 186 6 958 62% 26 209 10 926 260

Arbetsmarknadsenheten 5 000 2 783 0 4 779 4 937 63

Intäkter -2 443 -1 394 57% -6 688 -2 804 361

Kostnader 2 443 1 239 51% 6 693 2 804 -361

Ensamkommande BoU 0 -155 0 5 0 0

Total 232 971 98 666 42% 243 728 257 670 -24 699

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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under året minskat, vilket ger en minskning av det budgeterade underskottet med 3,2 mnkr. Delar av 

denna kostnadsminskning ökar istället kostnaderna för placeringar, vilket leder till att kommunen 

förlorar på detta då kostnaderna inte får räknas med i det interkommunala LSS-utjämningssystemet. 

 

För placeringar vuxna är prognosen fortsatt 9 mnkr i nettokostnad, vilket ger ett underskott med 

5 mnkr. Underbalansen i budget är 1,5 mnkr. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak 

till denna ökning av underskott i förhållande till budget. 
 

Placeringar barn och unga beräknas fortsatt kunna hålla budget på 30 mnkr.  

 

Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan hösten 2019 stigit till ett 

genomsnitt på 2,6 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,1 mnkr per månad. Dock visar april och 

maj månad på en något lägre nivå. Underskottet ser i förhållande till föregående prognos därför ut att 

ligga kvar på 5 mnkr. 

 

Den personliga assistansen har en prognostiserad nettokostnad på 18,2 mnkr, vilket är en 

förbättring i jämförelse med föregående prognostillfälle med 1 mnkr. Detta är till största del en effekt 

av att Försäkringskassan täcker alla sjuklönekostnader för april till och med juli. Underbalansen i 

budget är 4,8 mnkr och prognosen visar nu på ett underskott på 3,3 mnkr. Förbättringen mot budget 

beror även på färre antal ärenden samt något lägre övertidskostnader. Av den totala nettokostnaden 

är 10,8 mnkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande 20 första timmarna. 0,6 mnkr är 

kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 2,7 mnkr är kostnader för personlig assistans 

enligt LSS. Totalt är detta 14,1 mnkr som kommunen inte får någon ersättning för från 

Försäkringskassan. De 4,1 mnkr som återstår av nettokostnaden är en följd av att 

schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar bland 

annat förkortad arbetstid samt rätten till heltid. De egna sjuklönekostnaderna är också något som 

Försäkringskassans ersättning inte räcker till för samt att kostnaden för väntetid endast ersätts med 

¼ av en hel timersättning. Utöver detta har sektorn kostnader för chefer samt administration som 

ligger under sektorsledningen. 

 

Boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL beräknas göra ett underskott på 2,5 

mnkr, vilket är en förbättring i jämförelse med föregående prognostillfälle med 1,2 mnkr. Detta är till 

största del en effekt av att Försäkringskassan täcker alla sjuklönekostnader för april till och med juli 

samt ett minskat omvårdnadsbehov hos brukare. Ytterligare har arbetet med bemanningsöversyn lett 

till effektiviseringar och lägre bemanningen har kunnat ske inom en LSS-verksamhet. Trots detta är 

underbalansen i budget 3,3 mnkr. Svårigheter kvarstår i flera verksamheter med att få till en effektiv 

bemanning och att få tag i timvikarier i tillräcklig omfattning, vilket medför höga kostnader för övertid 

samt fyllnadstid. Ökade kostnader för övertid i samband med coronapandemin kvarstår fortfarande. 

Boendena har fortsatt flera brukare med mycket omfattande omvårdnadsbehov. Antalet personer 

med insatsen boendestöd ser ut att ligga på en stabil nivå som är i paritet med riket.  

 

Under övriga insatser LSS/SoL ligger avlösar- och ledsagarservice (LSS), kontaktperson- och 

kontaktfamilj (LSS/SoL) samt korttidsvistelse och korttidstillsyn (LSS/SoL). Överskottet på 1,1 mnkr 

är oförändrat mot föregående prognostillfälle och beror framför allt på att korttidsverksamheten för 

barn och unga med särskilda behov är stängd då lokalen är utlånad till sektor Vård och omsorg och 

personalen till största del är utlånad till andra verksamheter inom kommunen. 

 

Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott på 0,2 mnkr är till följd av kostnader 

för lokalstrategiska frågor. Underbalansen i budget är 0,6 mnkr. Minskningen av det beräknade 

underskottet är till viss del en följd av att Försäkringskassan täcker sjuklönekostnader för april till och 

med juli. 
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Sektorsledningens prognostiserade underskott är till följd av färdtjänst för omsorgsresor. 

Underbalansen i budget var 0,7 mnkr. Det beräknade underskottet för omsorgsresor är nu 

prognostiserat till 0,4 mnkr, vilket är till följd av att färdtjänst anlitas i mindre utsträckning och färre 

resor görs då aktiviteter har ställts in, delvis till följd av corona. 

 

Ensamkommande BoU:s prognostiserade underskott är till följd av att sektorn har kvar 

kostnader för framför allt lokaler. Underbalansen i budget är 0,5 mnkr och underskottet beräknas bli 

0,5 mnkr. Prognosen visar dock på ett nollresultat då sektorn räknar med att erhålla medel från 

fonderade statsbidrag.  

 

Budget och prognosantaganden 
I prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 1,5 mnkr för tillkommande ärenden under 

året. 

 

I prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 3 mnkr för tillkommande ärenden 

under året. 

 

Försörjningsstödets beräknade underskott har inte beräknats med hänsyn till eventuella framtida 

ökningar av ekonomiskt bistånd kopplat till coronapandemin. 

 

Prognosen för ensamkommande BoU är under förutsättning att vi får täckning för det beräknade 

underskottet från kommunens fonderade flyktingmedel. 

 

I prognosen har sektorn inte räknat med kostnader för de särskilda avgifter som troligen kommer att 

utdömas på grund av icke verkställda beslut om LSS-boende. Det är osäkert när viten kan komma att 

falla ut men bedömningen är att minst ett sådant kommer att utdömas under 2020. 
 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 
Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag 

är mellan 0,5–3 mnkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Dock är våra boenden 

fullbelagda och ett stort behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden råder. För att 

sektorn ska kunna minska sina kostnader så förutsätter detta att utbyggnad och nybyggnad kommer 

till stånd inom en snar framtid. Detta är något som sektorn har lyft i många år, senast i föregående 

års förslag till budget i balans. 

 

Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med att minska underskottet samt öka kvaliteten för 

brukarna genom en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen. Detta var en åtgärd 

som sektorn angav som förslag förra året för att uppnå en budget i balans. Om de första fem 

månaderna jämförs mellan 2019 och 2020 så har den genomsnittliga övertidskostnaden minskat något 

trots att corona orsakat högre övertidskostnader. 

 

Sektorn fortsätter arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till bättre kvalitet, 

arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas även med olika förslag på hur vi kan få 

ner övertidskostnader samt kostnader för vikariehantering inom sektorn.  

 

Sektorn har även lyft att vi påbörjat ett arbete med att vid uppföljning av beslutsärenden se över 

möjligheten att ställa om beslut från SoL till LSS. Detta skedde redan under 2019 och torde ha 

påverkat kommunens LSS-utjämning positivt med flertal miljoner. Detta ger en besparingseffekt på 

cirka 70 procent av kostnaden. Dock innebär det inte per automatik en ökad intäkt då det är i 

förhållande till övriga kommuners kostnader. LSS-utjämningen ligger dock inte inom sektorns budget 

och kan därför inte heller medföra en budget i balans för denna. 

 

Ett arbete sker för att minska kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd. Den åtgärd som har störst 

påverkan under tertial två och tre är tillsättandet av fler extratjänster inom kommunen för personer 
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som uppbär ekonomiskt bistånd. Det arbetas även aktivt med att få ut denna grupp i 

utbildningsinsatser samt att de ska kunna få insatser från Arbetsförmedlingen. I dagsläget är det 

mellan 150 - 200 personer som, på grund av att de inte får insatser från Arbetsförmedlingen, måste 

uppbära ekonomiskt bistånd. Detta beror till stor del på att Arbetsförmedlingen inte hinner med att 

verkställa insatser. 

 

Inom individ- och familjeomsorgen arbetas det fortsättningsvis med hemmaplanslösningar för att 

undvika långvariga placeringar. Fokus ligger på att endast placera vuxna när lagen kräver det, vilket 

föreslogs i föregående års förslag till åtgärd för att uppnå en budget i balans. Trots detta ser sektorn 

en kraftigt ökad kostnad på grund av en ökning av antalet omhändertagande enligt LVM, 

hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation. 

 

Sektorn genomför fortgående en översyn av kostnader för kost, bilar, larm med mera. Detta har lett 

till vissa besparingar men de är i sammanhanget för ringa för att ge någon direkt effekt på att uppnå 

en budget i balans. 

 

En stor besparing skulle kunna uppnås om sektorn fick tillgång till fler och alternativa lokaler för att 

kunna verkställa beslut och effektivisera verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis så arbetar sektorn med effektiviseringar och förbättringar för att kunna minska 

kostnaderna. För att nå en budget i balans behövs dock beslut om neddragningar av sektorns 

verksamhet och uppdrag. 
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Sektor Samhällsbyggnad 
 

 
 

Kommentar till prognosen 
Sektor samhällsbyggnad 

Inom sektor samhällsbyggnad har en ny enhet bildats, fastighetsenheten. Fastighetensenheten 

kommer att vara indelad i ett antal förvaltningsområden och uppbyggnad av struktur och ekonomi 

Samhällsbyggnad, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack 

Utfall i % 

av 

Budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 178 0 % 0 0 0

Sektor övergripande 0 178 0 0 0 0

Intäkter -1 380 -1 511 109 % -1 315 -1 315 -65

Kostnader 9 368 3 422 37 % 7 128 9 303 65

Sektor övergripande 7 988 1 911 24 % 5 813 7 988 0

Intäkter -4 438 -2 510 57 % -4 355 -4 853 415

Kostnader 10 032 4 133 41 % 9 692 10 032 0

Bygg och miljö 5 594 1 623 29 % 5 337 5 179 415

Intäkter -29 457 -10 819 37 % -29 496 -28 527 -930

Kostnader 28 530 11 202 39 % 28 842 28 127 403

Måltidsservice -927 383 -41 % -654 -400 -527

Intäkter -20 072 -7 811 39 % -25 056 -19 987 -85

Kostnader 21 826 8 239 38 % 27 223 21 306 520

Måltidservice 2 1 754 428 24 % 2 167 1 319 435

Intäkter -23 121 -9 249 40 % -18 761 -22 981 -140

Kostnader 23 121 9 143 40 % 19 056 22 851 270

Lokalvårdservice 0 -106 0 % 295 -130 130

Intäkter -1 743 -712 41 % 0 -1 793 50

Kostnader 2 717 961 35 % 0 2 609 108

Service gemensamt 974 249 26 % 0 816 158

Intäkter -12 745 -5 653 44 % -13 003 -11 625 -1 120

Kostnader 12 773 5 587 44 % 13 415 13 105 -332

Transportservice 28 -66 -236 % 412 1 480 -1 452

Intäkter -2 470 -572 23 % -3 090 -2 370 -100

Kostnader 29 968 12 975 43 % 30 550 29 968 0

Räddningstjänst 27 498 12 403 45 % 27 460 27 598 -100

Intäkter -6 068 -2 776 46 % -6 811 -6 478 410

Kostnader 34 963 13 357 38 % 37 045 35 728 -765

Samhällsplanering 28 895 10 581 37 % 30 234 29 250 -355

Intäkter -110 439 -45 833 42 % -108 794 -110 439 0

Kostnader 117 500 45 406 39 % 112 766 117 500 0

Fastighetsavdelning 7 061 -427 -6 % 3 972 7 061 0

Total 78 865 27 157 34 % 75 036 80 161 -1 296

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0

Varav corona aktivitet 999 utökade kostnader 47

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) minskade intäkter -2 450

Varav corona aktivitet 999 minskade intäkter (externt) -575
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pågår. Första maj bytte enheten chef. Då den nya chefen redan fanns inom enheten har bytet fungerat 

väl. Enhetens personalstyrka är komplett förutom att det saknas en projektledningsresurs samt att 

det administrativa stödet behöver förstärkas på grund av hyresadministration och ett stort 

fakturaflöde. 

 

I samband med utbrottet av corona har Finspångs kommun gått in i stabsläge från och med slutet av 

februari. Det innebär att flera av sektor samhällsbyggnads nyckelpersoner har varit engagerade i 

stabsarbetet. Såväl miljöstrateger, BRÅ-samordnare samt servicechef har till största delen av tiden 

arbetat med stöd till stabsorganisationen. Konsekvensen av detta är att ett flertal ordinarie uppdrag 

som dessa funktioner ansvarar för har försenats och att några uppdrag kommer att lyftas till politiken 

för beslut. 

 

Folkhälsomyndighetens hantering av utbrottet av corona har redan märkbart påverkat sektor 

samhällsbyggnads ekonomi. Det gäller främst bortfall av intäkter med också utökade kostnader i form 

av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. Summan av de minskade intäkter 

är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona är en intern omfördelning där 

minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade kostnader för köpande sektorer. 

Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel prognostiseras mindre intäkter 

inom alkohol- och tobakhandläggning samt förskjutning av tillsynen inom miljöbalken.  

 

Den totala prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott på 1,3 mnkr. 

 

Regeringen har beslutat att ersätta alla arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden under 

coronapandemin för perioden april-juli. Bidrag utbetalas i form av ersättning från Försäkringskassan. 

För sektor samhällsbyggnad prognostiseras ersättningen uppgå till 0,6 mnkr.  

 

Sektor övergripande  

Sektor övergripande rymmer flera kommunövergripande verksamheter; hållbarhet- och miljö, 

utskänkningstillstånd, försäkringssamordning samt säkerhetssamordning (inkluderande 

säkerhetsskydd, krisberedskap, brottsförebyggande arbete, civilt försvar samt viktiga funktioner från 

övriga verksamheter såsom IT, kansli mm). Här finns även budgeterade medel för en del mindre 

konsultuppdrag samt utvecklingsprojekt.  

 

Inom miljö och hållbarhet har kommunen beviljats ett bidrag på cirka 4,7 mnkr för sanering av 

objektet Finspångs centraltvätt. Sedan tidigare har Finspångs kommun avsatt medel för utredningar i 

Rejmyre. En samordnad planering för åtgärder av de föroreningar som finns på centraltvätten, Lotorp 

samt Rejmyre pågår. Projektledare för dessa arbeten är den miljöstrateg som tillkommit under året. 

 

Utskänkningstillstånd är den sektorövergripande verksamhet som är mest påverkat av corona. En del 

av verksamheten har senarelagt tillsynsbesök vilket innebär minskade intäkter för kommunen. Totalt 

är minskningen av intäkter under 0,1 mnkr.  

 

Bygg och miljö 

Bygg- och miljöenheten prognostiserar ett nollresultat men med större osäkerheter i prognosen än 

under ett ordinarie år. Enheten har blivit markant påverkad av coronautbrottet. Antalet miljötillsyner 

kommer att minska under året då flera av de planerade tillsynerna ej kommer kunna genomföras. 

Antalet bygglovsärende har ökat betydligt vilket ger en god täckning för intäktsbortfall på miljösidan. 

Det ökande antalet bygglovsärenden har belastat personalen en hel del. Behov av större 

periodiseringar kan komma att bli aktuella under T2. Ny chef för bygg- och miljöenheten har tillträtt 

under maj.  

 

Service gemensamt 

I februari har serviceenheten genomfört omorganisation och bildat två enheter för måltiderservice, 

en för lokalvård samt en för transporter. I enheten ingår också postverksamhet samt vaktmästeri. 
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Serviceenheten säljer tjänster internt och köpande sektorer har varit påverkade av olika 

myndighetsbeslut i samband med corona. Detta innebär att serviceenheten har haft både minskade 

intäkter och ökade kostnader på grund av utbrottet av corona. Det gäller främst de enheter inom 

service som är exponerade mot äldreomsorg samt gymnasiet.  

 

Lokalvårdservice 

Lokalvårdsservice gör en prognos med nollresultat. Resultatet för T1 är en mindre avvikelse mot 

budget. Osäkerheten i prognosen är dock stor, det beror på att på att alla kundavtal ännu inte är 

klara. Tills nya kontrakt tecknats debiteras befintliga interna kunder med 2019 års städtimmar och 

2020 års timkostnad á 331 kr per timme. Ett aktivt arbete tillsammans med sektor utbildning pågår 

för att komma i mål med samtliga avtal under juni.  

 

De rådande omständigheterna som orsakas av corona har hittills haft liten påverkan på 

verksamheten. Detta innebär att verksamheten inte har behövt nyttja vikarietimmar i samma 

omfattning på grund av att gymnasieskolan är stängd. Omfördelning av personal vid frånvaro sker.   

  

Verksamheten har tillsammans med bemanningscentralen påbörjat en översyn och kartlägger 

bemanningskrav för effektivare schemaläggning. Då lokalvårdens bemanning de senaste två åren 

minskats från 65 till 45 medarbetare kommer under året antalet arbetsledare inom lokalvården ses 

över. Syftet är att anpassa antalet arbetsområden till nuvarande bemanning. Denna förändring 

kommer att bidra till större flexibilitet för verksamheten. Städområdena blir större vilket bidrar till 

bättre möjligheter att arbeta enhetligt och minskar ensamarbetet. 

 

Hemtjänststäd har färre städtimmar i år jämfört med föregående år. Intäktsminskningen motsvarar 

cirka 0,6 mnkr på helåret. Besparingar inom lokalvården motsvarar inte intäktsbortfallet då en stor 

del av avbokningarna skett vid ankomst till kund. Många av avbokningarna beror på oro för 

coronasmittan.  

 

Inom hemtjänststäd bereds det ett digitalt bokningssystem för att få bättre översyn över bokningar 

samt för att kunna stämma av antalet städtimmar.  

 

Transportservice 

Transportservices budget innehöll vid årets början ett underskott på cirka 0,7 mnkr. Underskottet 

har hämtats hem då enheten gjort ytterligare besparingar samt att intäkterna blir något större än 

enheten räknade med vid årets början. Transportservice prognostiserar ändå ett underskott för 2020 

då verksamheten i stor utsträckning påverkas av coronautbrottet vilket gett minskad efterfrågan på 

riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor. Totalt sett minskar intäkterna från 

vård och omsorg samt social omsorg med 50 procent vilket motsvarar 1,5 mnkr. Bortfallet motsvarar 

runt 15 procent av transportservice totala intäkter. 

 

Att planera och prognostisera intäkter för skolskjutsverksamheten är en utmaning då enstaka 

tillkommande eller avslutade uppdrag med långa avstånd påverkar resultatet på ett påtagligt sätt 

eftersom de flesta av enhetens kostnader är fasta. 

 

Under april har tidigare leasingavtal löpt ut för 9 bussar vilka nu köpts ut av kommunen. Inköpet 

bedöms ge en besparing på drygt 0,3 mnkr under 2020.  Inköpet ger även en flexiblare fordonsflotta 

då möjligheten att byta till mindre eller större fordon utifrån behov underlättas. I januari övergick 

transportservice till HVO drivmedel för att uppfylla kommunens klimatmål. Det fossilfria bränslet är 

drygt 1 kr per liter dyrare än vanlig diesel vilket ger en extra kostnad.  

 

Måltidservice 

Måltidervice har en relativt stor osäkerhet i sina prognoser då rådande situationen med corona har 

inneburit nedstängningar av skolverksamhet. Hittills har verksamheten påverkats i ringa omfattning av 

viruset. Måltidsenheten förväntas servera runt 711 000 antal varma luncher (elever och 
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äldreomsorgsbrukare) vilket är färre än budgeterat. En stor ökning i antal serverade portioner märks 

inom grundskolan medan gymnasiet har minskat beställningarna då verksamheten har bedrivits på 

distans.  

 

Inom förskolan som haft något färre barn märks en minskning medan Storängsgården beställer 

ytterligare 100 portioner mat per dag vilket motsvarar drygt 27 000 portioner under 2020.  

Matdistributionen prognostiseras öka med 2000 portioner i år vilket ger 33 000 portioner för hel 

året. Matdistributionen har således nått en fördubbling på två år. 

 

Räddningstjänst 

I och med corona-situationen så har flera av Räddningstjänstens utbildningar ställts in. Det kommer 

innebära ett inkomstbortfall på 0,1 mnkr. 

 

Fastigheter 

Fastighetsenheten räknar med att budgeten för helåret kommer att hålla. 

 

Hyresintäkter ligger något lägre än budgeterat, vilket dock vägs upp av intäkter från FFIA för 

fastighetsförvaltning. 

 

Kostnaderna för fastighetsskötsel förväntas ge ett lägre utfall än budget med 0,6 mnkr. Taxebundna 

kostnader beräknas även de underskrida budget med 0,7 mnkr. Det låga utfallet hittills bedöms bero 

på en mild vinter. Kostnaderna för underhåll beräknas överskrida budget med 2,4 mnkr samt att 

finansiering behövs till fastighetsutredningar och förstärkning av administration. 

 

Prognosen är fortsatt osäker beroende på att det är ny enhet. 

 

Samhällsplanering 

 

Samhällsplanering räknar med att budgeten för helåret kommer att hållas. 

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas på helåret överstiga årsbudget. Orsaken härrör till att 

det finns ett stort behov av externt konsultstöd för framtagande av detaljplaner.  Även det 

exploateringsförberedande arbetet i samband med det prioriterade uppdraget att skapa 

förutsättningar för fler bostäder i kommunen erfordrar konsultstöd. De ökade kostnaderna för köp 

av verksamhet förväntas täckas av ett överskott från snöröjningen i och med den milda vinter som 

har varit.  

  

Verksamheten har inte påverkats i större utsträckning på grund av corona utöver att verksamheten 

tidvis har haft större sjukfrånvaro än normalt. 

  

Osäkerhet råder i prognosen i och med att sanktionsavgifter har inkommit i samband med 

investeringsprojektet att anlägga en skatepark vilket kan påverkar verksamhetens driftbudget med 0,4 

mnkr. Ställningstagande huruvida beslutet ska överklagas eller inte kvarstår. 

 

Budget och prognosantaganden 

Sektor samhällsbyggnads serviceenhet påverkas betydligt av coronapandemin. Störst påverkan finns 

inom de tjänster som levereras mot äldreomsorg eftersom beställda volymer sjunker. Om 

situationen med corona kommer att bestå under en längre tid bedöms volymerna på serviceenheten 

sjunka ytterligare under året. 

 

Sektorn räknar i prognosen med att alla lokalvårdsavtal kommer vara färdiga under sommaren och 

att enheten från och med juli kommer få avtalsbaserad intäkt vilket innebär full täckning för sina 

kostnader. 

 

I T2 rapporten kommer en noggrannare prognos kunna lämnas. 
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Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer  
Sektor samhällsbyggnad kommer att fortsätta bevaka och analysera volymerna till serviceavdelningen 

samt de volymer vi tappar mot näringslivet. I övrigt finns få åtgärder att göra på kort sikt då 

övervägande delen av kostnaderna är fasta. Omprioriteringar sker kontinuerligt för att spara på 

befintliga resurser samt omfördelning av personal så att färre vikarier behövs. 

 

Sjukfrånvaro 
Sektor samhällsbyggnads sjukfrånvaro för perioden januari - maj 2020 5,4 procent. Sjukfrånvaron 

januari - maj 2019 låg på 6,7 procent. Än så länge har det inte märkts att sektorns sjukfrånvaro har 

påverkats betydligt av corona. Dessutom är det inte fullt ut jämförbart mellan 2019 och 2020 på 

sektorsnivån, då en ny enhet tillkommit, fastighetsenhet. 

Sektor utbildning 
 

 

Kommentar till prognosen 
Prognosförändringar: ny prognos för sektorn är ett underskott på 11,8 mnkr, det är en 

förbättring med 3,4 mnkr sedan förra prognosen. Den främsta förklaringen är ersättningen från 

staten via Försäkringskassan för sjuklöner för april till och med juli som förväntas ge sektorn 3,8 

mnkr i intäkter. Andra förändringar både uppåt och neråt redovisas nedan under respektive 

verksamhetsområde.  

 

Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och 

utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessutom ingår 

centrala barn- och elevhälsan inklusive språkenheten.  Det finns så här långt inget som pekar på 

budgetavvikelser för dessa delar. Prognosen är +0,2 mnkr till följd av den statliga ersättningen för 

sjuklöner.  

Utbildning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack Utfall 

i % av 

Budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 390 -1 431 103 % -3 636 -1 590 200

Kostnader 48 264 20 517 43 % 41 487 48 264 0

Utbildning gemensamt 46 874 19 086 41 % 37 851 46 674 200

Intäkter -41 542 -7 769 19 % -39 281 -44 942 3 400

Kostnader 304 191 126 083 41 % 302 149 309 291 -5 100

Grundskola 262 649 118 314 45 % 262 868 264 349 -1 700

Intäkter -26 795 -13 082 49 % -24 924 -28 195 1 400

Kostnader 165 254 70 015 42 % 164 813 171 054 -5 800

Förskola 138 459 56 933 41 % 139 889 142 859 -4 400

Intäkter -14 957 -6 204 41 % -14 908 -15 057 100

Kostnader 111 961 48 931 44 % 119 260 117 961 -6 000

Gymnasiet 97 004 42 727 44 % 104 352 102 904 -5 900

Intäkter -8 822 -1 343 15 % -9 943 -8 822 0

Kostnader 18 977 7 481 39 % 19 297 18 977 0

Vuxenutbildning 10 155 6 138 60 % 9 354 10 155 0

Total 555 141 243 198 44 % 554 314 566 941 -11 800

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 utökade kostnader 64 64
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Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar totalt sett ett underskott 

på 1,7 mnkr. Denna svårighet var tydlig redan i budgetprocessen, det ligger en underbalansering på 

2,1 mnkr från årets början. Underskottet handlar uteslutande om personalkostnader som inte ryms 

inom tilldelade budgetramar. Förklaringarna till detta underskott är dels att skolorna upplever 

problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med behov av särskilt stöd. 

Dels att nuvarande skolstruktur, med några relativt sett små skolenheter, medför problem att hålla 

budget och samtidigt klara av bemanningen inom ordinarie elevpeng. En omfattande genomgång av 

alla skolors organisation och bemanning har gjorts i samband med budgetarbetet. Flertalet 

skolenheter kommer att minska bemanningen, främst fr o m höstterminen för att på så sätt dra ner 

sina kostnader. Detta berör i nuläget inte tillsvidareanställd personal. En ny post är den volymökning 

som blir verklighet för träningsskolan från och med höstterminen med utökning av lokaler och 

personalresurser. Det kommer att kosta 0,9 mnkr mer än vad som planerats vid årets början.  

 

Grundskolan gemensamt med bland annat skolskjutsar och interkommunala kostnader, statsbidrag 

och fritidshemsavgifter visar så här långt ett överskott med 2,4 mnkr. Överskottet är till följd av 

statsbidrag som ger bättre utfall än förväntat med 0,5 mnkr, minskade kostnader för 

verksamhetsresor med 0,2 mnkr samt skolmåltider med 0,1 mnkr till följd av corona. Den statliga 

ersättningen för sjuklöner förväntas bli 2,1 mnkr för hela verksamheten, det blir en 

prognosförbättring för grundskolan gemensamt. Sektorn kommer att medfinansiera busslinjen Hävla - 

Katrineholm som används för skolskjuts, vilket medför utökade kostnader med 0,5 mnkr.  

 

Förskolan visar sammantaget en prognos på – 4,4 mnkr. En underbalans med 6,7 mnkr lades på 

förskolan gemensamt i budgetprocessen. Detta för att kunna ge förskoleområdena en rimligt stor 

budgettilldelning. Förskolorna redovisade 2019 ett nollresultat. Skillnaden ligger nu i tilldelningen från 

kommunens övergripande resurstilldelningsmodell som gav cirka 7 mnkr mer 2019 än 2020. Detta 

berodde i sin tur på att tilldelningen 2019 baserades på en för stor barnvolym. Detta justerades nu i 

ett slag inför 2020. Förskoleverksamheten har fått behålla en särskild satsning på 2 mnkr motsvarande 

budgettilldelningen för Nattis som avvecklades i början av året. Detta ska ses som en del av åtgärder 

för ekonomi i balans. Med hjälp av underbalansen centralt så har förskolorna nu lagt en väl balanserad 

budget. Budgeten på förskoleområdena 2020 är i stort sett identisk med utfallet 2019, d v s att 

planerad verksamhetsvolym inte ökar. Nu är bemanning och övriga kostnader väl anpassade till 

förskolornas sektorsinterna budgettilldelning. Utrymmet för extra stöd till barn med särskilda behov, 

för läromedel samt förbrukningsvaror är dock begränsat. Prognosen för personalkostnader har 

förbättrats med 0,8 mnkr sedan förra uppföljningen, detta bland annat till följd av avvecklingen av 

Kvarnens förskola. Sammantaget så prognostiserar förskoleområdena nu ett överskott med 0,4 mnkr 

på personalsidan. 

 

Interkommunala kostnader, statsbidrag och förskoleavgifter uppvisar så här långt inga 

budgetavvikelser. Utav underbalansen på 6,7 mnkr, enligt ovan, är 0,8 mnkr overheadkostnader för 

bemanningscentralen. Förskolan kommer inte att utnyttja bemanningscentralens tjänster under 2020. 

Till följd av corona väntas kostnaden för måltider att ge ett överskott på 0,1 mnkr. Den statliga 

ersättningen för sjuklöner förväntas bli 1,4 mnkr. Den har prognosmässigt lagts på förskolan 

gemensamt och förbättrar därmed prognosen med detta belopp.  

  

Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 5,9 mnkr, en förbättring 

med 0,5 mnkr sedan förra prognosen. Svårigheten att finansiera verksamheten inom given ram, var 

tydlig redan i budgetprocessen. En underbalans lades med 5,5 mnkr på gymnasiet gemensamt och 1,1 

mnkr på Bergska gymnasiet Bildningen. Underbalansen på gymnasiet gemensamt är nödvändig för att 

kunna tilldela verksamheterna en rimlig programpeng per elev. Elevluncher på Bergska skolan 

beräknas ge ett överskott på 0,2 mnkr till följd av corona. Den statliga ersättningen för sjuklöner 

förväntas bli 0,1 mnkr för hela gymnasieverksamheten, vilket är lika med prognosförbättring för 

gymnasiet gemensamt. 
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Bergska gymnasiet Bildningen, med nationella program visar en prognos på – 0,7 mnkr, en förbättring 

av prognosen med 0,4 mnkr för lägre lunchkostnader. Sedan mitten av mars har gymnasiet haft 

distansstudier, i princip utan att lunch serverats, vilket borde ge en betydande kostnadsminskning. 

Verksamheten erhåller en intern elevpeng per elev på respektive program. Elevpengen rimmar med 

de programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är att klara ekonomin med nuvarande 

elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan har. Undervisningsgrupperna blir 

små och undervisningskostnaden hög per elev, detta gäller även för övriga fasta omkostnader som 

verksamheten har. Skolan har en speciell lösning för elevernas luncher via en extern leverantör, 

denna lösning drar jämförelsevis höga kostnader. En genomgång angående nyttjandet av lokalerna i 

Bildningen pågår detta kan komma att påverka hyreskostnaderna. Inför höstterminen 2020 så räknar 

man med ökat antal elever, detta är inräknat i nuvarande prognos. 

 

Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola 

prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per elev på IM 

och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Elevpengen har inför 2020 höjts med 36% för att täcka 

den höga personaltäthet som denna verksamhet kräver och de förhållandevis höga lokalkostnader 

som verksamheten har. Denna höjning är en del av underbalansen centralt. Ramtilldelningen för 

gymnasiesärskolan med 17 elever är överdimensionerad vilket innebär att 1,4 mnkr kunnat 

reserveras, se resonemang ovan. Antalet elever på IM har minskat under 2018 och 2019 prognosen 

är fortsatt minskning under 2020, detta i sig är positivt. Just nu går 110 elever på IM. 

 

Gymnasiet externt, d v s de elever som går gymnasiet i andra kommuner eller i friskolor, visar just nu 

nollprognos. Budgeten bygger på en beräkning med i genomsnitt 470 elever under året, dessa utgör 

54% utav kommunens alla gymnasieelever. Antalet externa elever har över åren ökat och 

genomsnittspriset för en gymnasieplats har ökat markant de senaste åren. Budgeten för 

utbildningsplatser, busskort och inackorderingstillägg är 58,6 mnkr d v s ca 125 tkr per elev. 

Intagningen till höstterminen är ännu inte klar, utfallet av denna intagning avgör till en del ekonomin 

för hela gymnasieverksamheten. Ökning av externa elever kostar plats för plats medan fler elever i 

egen verksamhet kan medföra effektivare utnyttjande av befintliga resurser. 

 

Vuxenutbildningen lämnar nollprognos. En stor del av verksamheten, 46%, finansieras via olika 

former av bidrag. En förutsättning för verksamheten nollprognos är att dessa bidrag erhålls enligt den 

budget som lagts och att verksamhetens volym bli den förväntade. Med tanke på Coronaeffekter är 

höstens verksamhetsvolymer ännu osäkra. Arbetsmarknadens utveckling kan i hög grad påverka 

volymerna. 

 

Budget och prognosantaganden  
Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en internt 

framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Ett undantag är Vuxenutbildningen 

som erhåller ramtilldelning. Alla enheter får dock, i sin tilldelning förutom den interna elevpengen, full 

kostnadstäckning för lokalhyra, lokalvård och personalkostnader för ledning och administration. I 

budgetarbetet görs först en uppräkning av den interna elevpengen och för övriga kostnader för att 

täcka normala kostnadsökningar. Därefter görs en tilldelning till respektive chefsområde utifrån 

beräknade barn- och elevvolymer för det kommande året. 

 

I slutfasen av detta fördelningsarbete upplevde sektorn stora problem att få tilldelade budgetramar att 

räcka till för flera av sektorns ansvarsområden. Då räknades den interna tilldelningen ned med 1,8 

procent för alla verksamheter och 2 procent på sektorns gemensamma delar. Trots denna 

nedräkning av tilldelning till enheterna så gick budgeten inte ihop. Detta fick till följd att flera 

verksamheter och enskilda enheter gick in i verksamhetsåret med underfinansiering. Totalt så uppgick 

dessa underbalanser till 15,4 mnkr vid årets början. 

 

I sektorn centralt finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller 

upplösas för att förbättra resultatet. Under grundskolan gemensamt finns en reservering på 1,5 mnkr, 
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denna balanserar dock en del av underbalanserna på fyra rektorsområden på 3,6 mnkr, netto 2,1 

mnkr. På motsvarande sätt finns en reservering på gymnasiet gemensamt på 1,4 mnkr som kommer 

från ramtilldelningen för gymnasiesärskolan. Denna reducerar en underbalans för gymnasiet på totalt 

8 mnkr, netto 6,6 mnkr. Underbalanserna kommer att redovisas som underskott i prognosen. 

 

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av 

genomförda insatser via statsbidrag godkänns. 

  

Det råder en viss osäkerhet när det gäller möjligheterna till ersättning från Migrationsverket för 

elever på gymnasiet. Svårigheten är att beräkna detta antal elever och att veta vilken status eleverna 

har beroende på ålder, om de har fått permanent uppehållstillstånd eller om de hanteras under den 

nya gymnasielagen. Ersättningarna utgör en viktig del av finansieringen av gymnasieverksamheten 

framför allt inom Introduktionsprogrammet (IM). Budgeten för 2020 är intäkter på 5,4 mnkr för 

gymnasiet som helhet. En viss reservation angående prognoserna för detta måste lämnas. 

 

Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. En genomgång av sektorns 

totala personalkostnader för årets första fem månader visar på lägre kostnader för mars, april och 

maj jämfört med januari och februari. Totalt sett har sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn varit 

väsentligt högre under mars, april och maj. Verksamheterna har i olika grad kunnat lösa denna 

frånvaro med vikarier eller genom att göra anpassningar i verksamheten. I förskolan har frånvaron i 

barngrupperna medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere. I grundskolan har problemen med 

personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet, 

där merparten av undervisningen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit högre än normalt. 

Coronaeffekterna för skolmåltider och verksamhetsresor redovisas under respektive 

verksamhetsområde. Vad beträffar övriga kostnader så är påverkan marginell. Pandemins påverkan 

för resten av året är av förklarliga skäl svår att förutsäga.  

 

Förslag till åtgärder vid avvikelse – sektorschefens kommentarer 
Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av 

organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att, 

om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn 

inte fattats några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av 

verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp. 

 

I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med 

uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och 

förväntade intäkter, detta trots de sparbeting som redovisats ovan. Bedömningen som därefter 

gjordes var att verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. 

Resultatet blev i ett antal fall underbalanserade budgetar vid årets början. Alla verksamhetsdelar har 

uppdraget att göra anpassningar så att dessa underbalanser ändå minimeras. Tydligt är att enheterna 

på ett bra sätt håller de budgetplaner de lagt upp som ofta innebär anpassningar/neddragning av 

personalstyrkan under året. I många fall lyckas de till och med att hämta hem en del av de 

underbalanser de startade året med. De har då också ett bättre utgångsläge, kostnadsmässigt, inför 

nästkommande verksamhetsår. 

 

Under 2019 tog sektorn fram ett antal anpassningsförslag för effektivisering och budgetanpassning. 

Två av de mer betydelsefulla förslagen har nu blivit effektuerade. Nattis avvecklades fr o m årsskiftet 

och Kvarnens förskola avvecklas nu till sommaren.  

 

Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att lämna förslag på anpassningar för 

en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har tagits fram som kommer att behandlas i 

kommunledningsgruppen. 
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Skolstrukturutredningen, som just nu behandlas politiskt, innehåller ett antal förslag som i 

förlängningen bör kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 

 

Sammanfattningsvis så har sektorn fortfarande en underbalans i budgeten men både på chefsområden 

och centralt görs många åtgärder för att anpassa organisationen så mycket som möjligt för att minska 

underskottet. 

Med de anpassningar varje rektorsområde gjort så är man som tidigare sagts bättre anpassade till 

nästa år då åtgärderna får helårseffekt. Vissa strukturella beslut kan göra att sektorn kommer ändå 

mera i fas inför nästa år. 

Sektor vård och omsorg 
 

 
 

Kommentar till prognosen 
Vård och omsorg visar ett prognostiserat underskott på 11,0 mnkr vilket är i stort sett samma 

avvikelse som förra prognosen. Internt i sektorn har en förändring skett främst genom att 

hemtjänstenheterna tappar hemtjänsttimmar. Sektorn fått beviljats statsbidrag på 1,6mknr personer 

med demens. 

 

Sektorn hade 2019 ett resultat på 309 mnkr och fick till 2020 en budgettilldelning på 297 mnkr. 

Utöver budgetanpassningar som sektorn arbetar med så har sektorn skapat en ny enhet för att kunna 

ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. Den nya enheten, fortsättningsvis benämnd 

korttidsboendet Bönnern, beräknas kosta 3,2 mnkr och är stor orsak till underskottet. Eventuellt 

kommer vård och omsorg kunna söka statsbidraget men i dagsläget vet vi inte detta varför sektorn 

visar kostnaden som ett minus. Flera verksamheter visar i prognosen betydande underskott. Särskilt 

boende prognostiserar ett underskott på 9,7 mnkr, vilket då även inkluderar korttidsboendet 

Bönnern. Hemtjänsten visar ett underskott på 4 mnkr och hälso- och sjukvårdsorganisationen 

3,3 mnkr. 

 

Vård och omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack Utfall i 

% av 

Budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 -52 0 % -6 0 0

Kostnader 16 574 6 026 36 % 15 498 15 504 1 070

Myndighetskontoret 16 574 5 974 36% 15 492 15 504 1 070

Intäkter -14 -1 400 9997 % -1 584 -2 776 2 762

Kostnader 33 693 16 088 48 % 37 296 39 800 -6 107

Hälso- och sjukvårdsorg. 33 679 14 688 44% 35 712 37 024 -3 345

Intäkter -76 327 -30 927 41 % -73 879 -72 277 -4 051

Kostnader 180 881 73 171 38 % 165 491 180 833 48

Hemtjänst 104 554 42 244 40 % 91 612 108 557 -4 003

Intäkter -910 -1 217 134 % -2 522 -1 104 194

Kostnader 155 778 67 433 43 % 185 780 165 666 -9 887

Särskilt boende 154 868 66 217 43% 183 258 164 562 -9 694

Intäkter -41 005 -14 973 37 % -40 902 -43 587 2 582

Kostnader 28 508 9 179 32 % 23 479 26 151 2 357

Vård och omsorg centralt -12 497 -5 794 46 % -17 424 -17 436 4 939

Total 297 178 123 329 41 % 308 650 308 210 -11 032

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 427 1 791

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 1 053 3 534
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Underskotten i särskilt boende beror delvis på lägre budgettilldelning än tidigare år, till förmån för 

hemtjänst. Särskilt boende har inte klarat av att minska sina personalkostnader tillräckligt för att 

klara av den lägre budgeten.  

 

Hemtjänsten hade ett stort underskott 2019 som berodde mycket på ökad brukarvolym jämfört 

med 2018. 2020 års prognostiserade underskott är mindre än det var 2019 och det beror på att 

hemtjänsten fått högre kompensation för brukarvolymen. Under 2020 har hemtjänsttimmarna sjunkit 

och en viss del av detta beror troligen på corona. Underskottet är större än förra prognosen och 

beror på volymminskningen och att personalkostnaderna inte minskats i takt med brukarvolymen. 

Inom budgetram för hemtjänst har ett hemgångsteam skapats för att kunna möta det stora behovet 

av korttidsplatser.  

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen gick in i året med en budget som är 2,8 mnkr lägre än deras 

utfall 2019. Den nuvarande prognosen visar ett underskott på 3,3 mnkr. För att närma sig budget i 

balans behöver personalkostnaderna minska ytterligare. I kostnaderna ligger också prognostiserat 

underskott för inköp av skyddsmateriel som valts att centraliseras under tider av corona. Prognosen 

är osäker utifrån att det kommer att finnas statsbidrag att söka under året för skyddsmateriel. Hälso- 

och sjukvårdsorganisationen har utifrån coronapandemin fått ställa om organisationen och arbetssätt 

och har tillsammans med läkarresurs från Närsjukvården i Finspång skapat hembesöksteam för 

bedömning och åtgärder i samband med coranapandemin. Sektorn har också arbetat med 

implementering av provtagningsrutin där kommunen fått uppdrag att ansvara för provtagning på 

misstänkt smittade brukare på säbo, LSS och inom hemsjukvård.    

 

Vård och omsorg centralt och myndighetskontoret visar båda överskott. Överskotten är 4,9 

respektive 1,1 mnkr. Överskottet är svårprognostiserat då del av överskottet handlar om medel för 

bostadsanpassning och kostnader för utskrivningsklara patienter, vilket är svårt att bedöma i vilken 

omfattning behov kommer att uppstå. Sektorn har även fått statsbidrag för demens på 1,2 mnkr. 

Överskottet beror också på minskat antal resor med färdtjänst och riksfärdtjänst relaterat till 

corona, vilket är svårprognostiserat då det påverkas av rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten.  

 

Budget och prognosantaganden  
Sektorn står inför en period med stora osäkerheter som en följd av rådande coronapandemi. Den 

nya enheten korttidsboende Bönnern beräknas kosta 0,8 mnkr i månaden men det är extremt 

osäkert hur länge enheten behöver hållas igång. Nuvarande kostnadsberäkning utgår från att enheten 

hålls öppen i fyra månader från starten av maj. Hålls den öppen längre kommer det att leda till 

ytterligare kostnader. 

 

Corona gör även prognosen mycket osäker för ordinarie enheter avseende kostnader för material 

samt vikarier för att täcka ökat vårdbehov. Staten har beviljat kompensation för sjuklönekostnaden 

för april-juli. Viss höjd har tagits för de ökade kostnaderna men hur stora kostnaderna blir beror helt 

på hur länge nuvarande situation håller i sig.  

 

Inom hemtjänst är andelen brukare under 65 år 5,9 procent och inom särskilt boende är 

motsvarande andel 1,2 procent. Dessa brukare får sektorn inte budgettilldelning för. Om vi beräknar 

kostnaden för de brukare som är under 65 år och som idag får insatser uppgår kostnaden för dessa 

på helår till 6,8 mnkr. Dessa brukare finns inom särskilt boende, korttidsboende, dagligverksamhet 

samt inom hemtjänsten. 

 

I december flyttar Sergelsgårdens verksamhet, kommunens korttidsboende, till nya lokaler i 

Finspångs vårdcentrum. I prognosen har inte hänsyn tagits till kostnader som uppkommer på grund av 

detta. 
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Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 
Särskilt boende (SäBo) 

Inom SäBo har vi fokuserat på planering, bemanning, sjukfrånvaro och inköp. När det gäller 

planeringen handlar det om en översyn samt att skapa en väl underbyggd struktur för 

bemanningsbehovet. När kartläggning och planering är gjord, kan grundbemanningen korrigeras efter 

behov och vi får därmed en effektivare bemanning. Detta arbete pågår löpande inom samtliga 

verksamheter. Arbetet med sjukfrånvaron pågår även det löpande, där fokus ligger på att få berörda 

medarbetare tillbaka i arbete så snart som möjligt. När det gäller inköp har ett arbete påbörjats kring 

att minimera lagerhållning och ta fram rutiner för att minska risken för att enheterna har lagerhållning 

av varor som i praktiken kan fås levererade med kort varsel. Sammanfattningsvis förväntas 

ovanstående åtgärder leda till en bättre balans mellan planerat och faktiskt behov, vilket förväntas 

leda till sänkta kostnader. Verksamhetsområdet arbetar vidare med att nå budget i balans. Som en 

följd av corona finns dock en oro avseende ökade kostnader för sjukfrånvaro. Lagerhållning och 

snabb återgång till arbetet ska dock inte tolkas som att vi arbetar med att minimera eventuell 

lagerhållning för skyddsutrustning och ej heller att medarbetare med några sjukdomssymtom ska vara 

i arbete. 

 
Hemtjänst 

Inom hemtjänst kommer sektorn att fortsätta det påbörjade arbetet med en tydligare uppföljning av 

brukarnas behov för en bättre och effektivare fördelning av personal. Schemaoptimering inför varje 

ny schemaperiod och ett större samarbete mellan enheter kommer att bidra till ett effektivare 

resursutnyttjande. Detta leder till att medarbetare som är frånvarande, slutar eller går på längre 

ledigheter inte behöver ersättas alternativt ersätts med medarbetare från andra enheter. Att aktivt 

följa volymerna, schemalagda timmar, vikarietimmar, sjukfrånvaro och övertidskostnader. Anpassning 

av personalresurser efter volymförändringar och effektiv schemaläggning i det dagliga arbetet behöver 

sektorn fortsätta att arbeta med. Arbetet med att minska kostnaderna för sjukfrånvaron genom 

riktade HR-insatser och aktivt stöd till enhetschefer som har arbetet med medarbetare i långdragna 

rehabiliteringsprocesser pågår. Detta för att sektorn lättare ska komma till avslut eller hitta 

alternativa rehabiliteringsåtgärder som gynnar verksamheten och medarbetarna. Ovanstående 

åtgärder kommer hemtjänsten att fortsätta arbeta med för att nå en budget i balans. Även inom 

hemtjänsten finns en viss oro över ökade kostnader avseende sjukfrånvaro som ett resultat av 

corona.  

 

Hälso- och sjukvård / Myndighet 

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har ett arbete skett för att tätare samarbeta med främst 

hemsjukvård och särskilt boende. Detta för att bli en mer flexibel organisation och därmed kunna 

lägga effektivare scheman med färre antal sjuksköterskor. Utifrån det ersätts inte sjuksköterskor som 

slutar eller går på föräldraledighet utan vakanser täcks upp med befintlig bemanning. Verksamheten 

har också aktivt arbetat med att förskjuta resurskrävande insatser i hemsjukvård för att kunna 

hantera även dessa inom ramen för befintlig bemanning. Ett arbete som krävt god samverkan med 

Regionen.  

 

Områden som kvarstår att arbeta vidare med är översyn av specialistfunktioner. Dietist finns inget 

lagkrav på och skulle kunna avvecklas med risk för sänkt kvalitet på nutritions- och kostfrågor. Ett 

åtgärdsförslag för en budget i balans som inte sektorn lyckats genomföra är att dra ned på hälso- och 

sjukvårdspersonal i form av färre sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta 

kommer med största sannolikhet att leda till en sämre kvalitet inom patientrelaterade hälso- och 

sjukvårdsinsatser samt mindre stöd till omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. I tider med 

pandemi har dessa påtgärder av förklarliga själ inte genomförts. Sektorn har även möjlighet att säga 

upp avtalet gällande akademisk specialisttjänstgöring (AST), vilket sannolikt ger konsekvensen att 

Finspångs kommun inte blir en attraktiv arbetsgivare och vi kommer då ha svårare att rekrytera 

sjuksköterskor, vilka redan idag är en svårrekryterad yrkesgrupp.  
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Övrigt 

Från och med 2019 togs ett mångårigt riktat statsbidrag bort. Detta var på drygt 5 mnkr och riktat 

mot äldreomsorgen. Till följd av detta jobbar verksamheterna med att anpassa sin bemanning.  

 

Under 2020 har sektor samhällsbyggnad höjt sina priser för kost och transport gällande 

matdistribution. Det innebär att sektor vård och omsorg fått ökade kostnader då avgift för kund inte 

kan meddelas före halvårsskiftet. Sektorn kommer att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om 

höjd avgift för matdistribution som genererar en ökad intäkt med drygt 0,5 mnkr på helåret. 

 

Åtgärder för budget i balans handlar främst om att fortsätta arbeta med schemaoptimering inom säbo 

och hemtjänst, utifrån lagda bemanningskrav. Schemaoptimering inför varje ny schemaperiod och ett 

större samarbete vid schemaläggning mellan enheter kommer att bidra till ett effektivare 

resursutnyttjande på sikt. Åtgärder med schemaoptimering är svåra att genomföra i tider med smitta 

då utgångspunkten är att arbeta koncentrerat med så få medarbetare som möjligt till varje brukare 

för att minimera smittspridning. 

  

2019 hade sektorn en sjukfrånvaro på 8,14%. För att minska sjukfrånvaron inom sektorn prioriteras 

och riktas HR- stöd till de enheter där sjukfrånvaron är som högst, enhetschefer får aktivt stöd i 

rehabprocesser för att komma till avslut och ett arbete sker för att öka arbetsglädje ute på våra 

enheter. Sänker vi sjukfrånvaron med 1% under 2020 ger det en minskning av kostnader på 1,4 mnkr 

på helårseffekt.  

 

Sammanfattningsvis är det svårt för sektorn att göra såväl prognos som att ta fram lämpliga åtgärder 

för verkställande under rådande coronapandemi, sektorns största fokus är nu att ge säker och god 

vård och omsorg utifrån de förutsättningar som råder. 

 

Sjukfrånvaro 
Sektorn har en genomsnittlig sjukfrånvaro på 11,8 %. I januari var sjukfrånvaron 9,7%, i februari 9,6% 

och i mars 12,9% och för april ökade den till 14,9%. Över samtliga verksamheter har sjukfrånvaron 

ökat från mars månad. Personal stannar hemma i större utsträckning på grund av de strikta 

restriktioner som gäller i samband med det nya coronaviruset. Sektor Vård och omsorg måste täcka 

en majoritet av sjukfrånvaron. I och med den statliga ersättningen för april - juli så blir effekterna för 

vård och omsorg inte lika kännbara. 
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Kommungemensamma kostnader 

 

Kommentar till prognosen 
Inom kommungemensamma kostnader har kommunen samlat en del av de gemensamma poster som 

inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns bland annat anslaget utvecklingsmedel- och 

omställningsmedel, medel för digitalisering och budget för nya kapitalkostnader utifrån 

investeringsbudgeten. 

 

Kommungemensamma kostnader, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack Utfall 

i % av 

Budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Central lönepott 21 898 0 0% 2 565 21 898 0

Centrala medel lokalpool 1 307 1 484 114% 2 518 3 567 -2 260

Centrala medel omplacering o rehab. 375 67 18% 123 375 0

Samordningsförbundet 594 211 36% 508 507 87

Landsbygdsutveckling 321 267 83% 267 267 54

Ledarutvecklingsinsatser 268 3 1% 189 118 150

Partsgemensam kompetensutveckling 173 4 2% 175 173 0

Kompetensutvecklingsmedel 321 17 5% 243 121 200

Utvecklings- och omställningspott 3 911 0 0% 0 1 592 1 400

Ramjusterat: -919 0

Utvecklingspott gymnasieskolan 990 27 4% 361 484 200

Ramjusterat: -306

Medlemskap CKS 371 197 53% 380 393 -22

Avgift SKR 575 240 42% 0 575 0

Upplösning fonderade flyktingmedel -11 430 -4 763 42% -13 339 -11 430 0

Personalsociala åtgärder 297 0 0% 219 0 297

Kulturyta Rejmyre 198 0 0% 200 198 0

Medarbetarenkät, medborgarundersökning, Helix 

mm

536 100 19% 235 316 220

Vägföreningar 495 0 0% 0 495 0

E-handel 149 0 0% 0 0 149

Lönekartläggning 69 0 0% 0 69 0

Digitalisering 1 980 0 0% 0 575 0

Ramjusterat: -1 405

Miljöutvecklingspott 200 0 0% 0 200 0

Omställningsmedel personal 1 980 0 0% 0 980 1 000

Driftkostnader ny infrastruktur 500 0 0% 0 375 125

Internränta nya investeringar 8 257 0 0% 0 858 6 800

Ramjusterat: -599

Avskrivningar nya investeringar 6 736 0 0% 0 2 148 2 700

Ramjusterat: -1 888

Total 35 954 -2 147 -6% -5 356 24 854 11 100

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 utökade kostnader 0 0
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Prognosen för kommungemensamma kostnader visar ett överskott med 11,1 mnkr vilket är en 

prognosförbättring med 0,2 mnkr jämfört med tertial 1. Förändringen återfinns bland avsatta medel 

för ledar- och kompetensutvecklingsinsatser som HR-avdelningen förfogar över. I takt med att 

coronapandemin fortsätter har vissa planerade insatser fått ställas in under 2020. Prognostiserat 

överskott ökar här från +0,2 mnkr till +0,4 mnkr. 

  

I 2020 års budget finns liksom tidigare år en central lönepott som ramjusteras till sektorerna efter 

att utfallet av årets lönerevision är känd. I år är osäkerheten extra stor avseende årets 

löneutvecklingen och avtalsrörelse på grund av corona. Eftersom kollektivavtalen på industrins 

område sätter det så kallade ”märket” som påverkar större delen av avtalsrörelsen, har 

förhandlingarna på flera avtalsområden tillfälligt pausats till oktober. Några av avtalen är klara och ny 

lön beräknas utbetalas i oktober. 

 

I strategisk plan finns även anslag för central lokalpool för kommunens lokaler som inte är uthyrda 

men som fastighetsavdelningen debiterar för. Årets kostnader omfattar outhyrda lokaler i Bildningen och 

Bergska skolan vilket ger ett underskott med 2,3 mnkr. 

 

Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel personal, 

gymnasiemiljonen och digitaliseringsmedel är svårbedömd och beror av vilka äskanden 

sektorerna lämnar för vidare beslut i kommunstyrelsen. Utfallet av gymnasiemiljonen påverkas av 

vilka ansökningar som kommer in. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en 

bedömning gjorts över tillkommande kostnader. Prognosen visar ett förväntat överskott för 

utvecklings- och omställningspotten, för omställningsmedel personal samt utvecklingspott 

gymnasieskolan, den så kallade "gymnasiemiljonen". Bedömningen är att dock att avsatta medel för 

digitalisering kommer att förbrukas helt under året.  

 

Kommungemensamt finns även reserverat kapitalkostnader för nya investeringar och drift 

infrastruktur. Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast 

resultatet under del av året, sektor samhällsbyggnad bereder för närvarande flera slutredovisningar 

för vidare beslut i kommunstyrelsen. Tidpunkten för när investeringarna beräknas slutredovisas 

påverkar prognosen och är en osäkerhetsfaktor varje år.  

 

Några av de övriga poster som inte kommer att förbrukas under året är det planerade 

evenemanget med allsång på slottet som skulle ha ägt rum i juni som är inställt till följd av corona. 

Medel för årets medborgar-undersökning och för e-handel kommer inte att nyttjas under året. 

 

Budget och prognosantaganden 
I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster avsatta som utgör en 

osäkerhetsfaktor i prognosarbetet såsom medel till utvecklings- och omställningspotten och 

omställningsmedel personal. Vid uppföljningen görs bedömning utifrån hittills fattade beslut samt 

kvarvarande månader, att delar av budgeten inte kommer att förbrukas under året. 
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Finansenheten 

 
 

Kommentar till prognosen 
Under finansenheten redovisas vad kommunen erhåller i skatter och generella statsbidrag, resultatet 

från placerade pensionsmedel, räntekostnader för kommunens lån och derivat och intäkter för 

vidareutlåning till bolagen (internbanken). Här redovisas även kommunens samlade 

pensionskostnader och arbetsgivaravgifter.    

 

Finansenheten prognosticerar ett överskott med 10,1 mnkr vilket innebär en förbättring med 6,4 

mnkr jämfört med prognosen i april.  Förändringen kan härledas till ökade intäkter i form av skatter 

och statsbidrag. Regeringen har sedan förra prognosen aviserat om ytterligare anslag i form av 

generella statsbidrag år 2020 till kommuner och regioner, beslut förväntas tas i riksdagen i juni.  

 

Skatteprognosen baseras på den senaste beräkningen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

med tillägg för extra aviserade anslag. Prognosen är ett scenario för skatteunderlaget år 2020 - 2023 

men utgör en mycket osäker beräkning.  Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur som följd av 

Finansenheten, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack 

Utfall

Ack Utfall 

i % av 

Budget

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 363 930 -570 399 42 % -1 326 656 -1 374 930 11 000

Kostnader 0 0 0 % 0 0 0

Skatter och statsbidrag -1 363 930 -570 399 42% -1 326 656 -1 374 930 11 000

Intäkter -19 236 -8 919 46 % -22 249 -19 359 123

Kostnader 3 024 1 625 54 % 3 399 3 147 -123

Finansiella kostnader och intäkter -16 212 -7 294 45% -18 850 -16 212 0

Intäkter -700 -183 26 % -875 -754 54

Kostnader 800 -466 0 % 1 953 454 346

Övriga kommungemensamma kostnader & 

intäkter

100 -649 0 1 078 -300 400

Intäkter -500 -31 909 0 % -15 780 -32 354 31 854

Kostnader 108 35 990 0 % 11 478 36 062 -35 954

Pensionsmedelsportföljen -392 4 081 0% -4 302 3 708 -4 100

Intäkter -21 089 -4 880 23 % -19 275 -19 579 -1 510

Kostnader 22 591 5 682 25 % 18 680 18 981 3 610

Internbanken 1 502 802 53% -595 -598 2 100

Intäkter -387 -2 708 0 % -517 -402 15

Kostnader 0 15 0 % 130 15 -15

Statsbidrag migrationsverket -387 -2 693 0% -387 -387 0

Intäkter -282 929 -113 199 40 % -276 548 -278 929 -4 000

Kostnader 231 976 92 638 40 % 227 110 227 276 4 700

PO och arbetsgivaravgifter -50 953 -20 561 40% -49 438 -51 653 700

Intäkter 0 -228 0 % 0 -228 228

Kostnader 89 446 11 336 13 % 84 608 89 674 -228

Pensioner och löneskatt 89 446 11 108 12% 84 608 89 446 0

Total -1 340 826 -585 605 44% -1 314 542 -1 350 926 10 100

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 utökade kostnader 0 0
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coronakrisen där tillväxttakten för skatteunderlaget är den lägsta i Sverige på 30 år. För Finspång 

innebär beräkningen negativa skatteavräkningar för år 2019 och 2020 med cirka 37 mnkr. En 

förklaring är att regeringen har aviserat att mindre företag får möjlighet att skjuta upp delar av sin 

beskattning för 2019 vilket får en betydande påverkan på kommunernas och regionernas 

skatteunderlag för 2019. Som kompensation ökas de generella statsbidragen då förslaget ska var 

kostnadsneutralt, för Finspångs del med 11,1 mnkr.  Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta 

extra medel till kommuner och regioner för 2020 och framåt, vilket med det nya anslag som aviserats 

nu i maj, innebär 50,9 mnkr för år 2020. Nettoeffekten av försämrade slutavräkningar och extra 

anslag innebär ett överskott med 11 mnkr jämfört med budget enligt strategisk plan. 

 

Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett fortsatt nollresultat i prognosen. Här återfinns 

bland annat interna ränteintäkter som debiteras sektorerna för avslutade investeringar samt 

räntekostnader för lån och derivat kopplade till fastigheten Bildningen. Årligen erhåller kommunen 

utdelning från kommuninvest utifrån kommunens medlemsandel. Utdelningen för 2020 beslutades på 

årsstämman i april och innebär en lägre intäkt än tidigare år, från 2,2 mnkr till 0,7 mnkr. Samtidigt 

beräknas interna ränteintäkter för avslutade investeringar bli högre än budgeterat.  

 

Från och med 2019 ska kommunens pensionsmedelsportfölj värderas till marknadsvärde istället 

för anskaffningsvärde, vilket skapar stor variation i redovisningen mellan åren. Under våren har 

börsen fallit och värdet för kommunens pensionsplaceringar har sjunkit avsevärt som följd av corona. 

Vid bokslutet 2019 redovisades orealiserade vinster med +3,6 mnkr baserat på då aktuella 

marknadsvärden.  

Utvecklingen i slutet av maj visar nu på en negativ värdeutveckling av portföljen med -4,5 mnkr sedan 

årsskiftet, vilket även har rapporterats månadsvis till kommunstyrelsen i samband med rapportering 

av riskkontroll.  Som effekt av detta har kommunen under våren minskat andelen aktier och istället 

placerat i säkrare värdepapper. Resultatmässigt har detta inneburit reaförluster och negativa 

resultatposter vid återföring av marknadsvärderingar totalt med cirka 4 mnkr. Förhoppningen är att 

marknadsutvecklingen blir mer positiv under hösten som kan motverka dessa förluster. Dessa 

finansiella poster påverkar således kommunens ekonomi i hög grad under året och utgör en stor 

osäkerhetspost i prognosarbetet.    

 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj, där 

särskild rapportering av skuldportföljen sker till kommunstyrelsen varje månad. Under året beräknas 

genomsnittlig lånekostnad i internbanken bli lägre budgeterat, flera lån har under våren omsatts till en 

lägre ränta än tidigare villkorat.  Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning till bolagen blir 

samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta.  
 

Till bokslutet 2018 avsattes 1 mnkr i omställningskostnader för förtroendevalda utifrån en framtida 

kostnad. I revisionsrapporten för 2019 gör revisionen gällande att dessa kostnader istället ska 

redovisas som en del av pensionsskulden utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen. 

Den förändrade redovisningen innebär en resultatpåverkade post med +1 mnkr. Övriga 

kommungemensamma kostnader inkluderar även lönekostnader för tidigare kommundirektör 

där finansiering saknas. 

 

Regeringen har som en åtgärd i coronakrisen beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för perioden 

mars-juni från 31,42% till 10,21%. Lättnaden gäller 30 anställda med max 25 000 kr i månadslön vilket 

enligt prognosen medför en lägre kostnad med 0,7 mnkr.   

   

Budget och prognosantaganden 
Prognosen för pensionsmedelsportföljen inkluderar endast de resultatpåverkande poster som 

kommunen har haft fram till slutet av maj. Fram till dess att placeringarna säljs är beloppen prognoser 

på framtida vinster/förluster utifrån aktuella marknadsvärden och årets prognos påverkas mycket av 

utvecklingen av corona. Sedan tidigare rapporteras placeringarnas utveckling månadsvis till 

kommunstyrelsen i ärendet riskkontroll pensionsplaceringar.  
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Förändring av ekonomiska ramar  

 

Anslag 

strategisk 

plan 2020

Budget 

2020

Ram-

justeringar

Beslut

Kommunfullmäktige 4 520 4 000 -520

-520 omfördelning budgetmedel till KS

Överförmyndaren 2 705 2 731 26 löneöversyn 2019 från kommungem.

Revisionen 1 223 1 223 0

Valnämnden 65 65 0

Bygg- och miljönämnden 129 129 0

Kommunstyrelsen inkl 

sociala myndighetsnämnden

5 571 6 091 520

520 omfördelning budgetmedel från KF

Ledningsstaben 114 261 112 901 -1 360

-704 Väktartjänster till samhällsb.

-966 Sänkt internhyra till samhällsb.

300 Platsutveckling Rejmyre från kommungem

14 Jobblabb kompetensförsörjning 

Östergötland

från kommungem.

843 Nya kapitalkostnader från kommungem.

-1 736 Integrationsverksamhet till sektor social omsorg

-100 konsultmedel VD FFIA till finansenheten

65 Lönekartläggning från kommungem.

1 199 Löneöversyn 2019 från kommungem.

300 Digitalisering e-legitimation från kommungem.

-575 Medlemsavg SKR till kommungem

Sektor samhällsbyggnad 74 353 78 865 4 512

-336 Sänkt internhyra till fastighet

1 644 nya kapitalkostnader från kommungem.

704 Väktartjänster till ledningsstaben

1 458 Löneöversyn 2019 från kommungem.

250 Konvertering filer 

verksamhetssystem bygg-och miljö

från kommungem 

digitaliseringspotten

792 Tjänster plan och bygg från kommungem.

Sektor social omsorg 227 107 232 971 5 864

-56 Sänkt internhyra till samhällsb.

2 123 Integrationsverksamhet från 

ledningsstaben/finansenhete

3 602 löneöversyn 2019 från kommungem.

195 Digitalisering verksamhetsystem 

IFO

från kommungem 

digitaliseringspotten
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Anslag 

strategisk 

plan 2020

Budget 

2020

Ram-

justeringar

Beslut

Sektor utbildning 543 671 555 141 11 470

1 287 Justerad internhyra till samhällsb.

306 Projektmiljonen gymnasieskolor från kommungem.

55 Certifiering Bergska skolan från kommungem. 

utvecklingspotten

990 Familjecentral från kommungem

8 832 löneöversyn 2019 från kommungem.

Sektor Vård och omsorg 289 896 297 178 7 282

106 Justerad internhyra till samhällsb.

5 966 Löneöversyn 2019 från kommungem.

250 Elearingplattform från kommungem 

digitaliseringspotten

410 Läkemedelsrobot från kommungem 

digitaliseringspotten

550 Preventivt arbete HSL från kommungem 

utvecklingspotten

Kommungemensamma 

kostnader

63 461 35 954 -27 507

-2 487 nya kapitalkostnader sektor samhällsbyggnad, 

ledningsstaben

-35 Sänkt internhyra till samhällsb.

-65 Lönekartläggning till ledningsstaben

Utvecklingsmedel digitalisering: -250 Elearingplattform till sektor vård och oms.

-410 Läkemedelsrobot till sektor vård och oms.

-195 Verksamhetssystem IFO till sektor social omsorg

-250 Konvertering filer 

verksamhetssystem bygg-och miljö

till sektor samhällsb.

-300 E-legitimation till ledningsstaben

Utvecklings- och omställningspotten: -14 Jobblabb kompetensförsörjning 

Östergötland

till ledningsstaben

-55 Certifiering Bergska skolan till sektor utb.

-300 Platsutveckling Rejmyre till ledningsstaben

-550 Preventivt arbete HSL till sektor vård och oms.

-21 083 Löneöversyn 2019 till sektorerna

-306 Projektmiljonen gymnasieskolor till sektor utb.

-990 Familjecentral till sektor utb.

575 Medlemsavg SKR från ledningsstaben 

-792 Tjänster plan och bygg sektor samhällsbyggnad

Ekonomiska ramar 1 326 963 1 327 250 28 055

Finansenheten -1 340 540 -1 340 827 -287

100 konsultmedel VD FFIA från ledningsstaben

-387 integrationsinsatser till sektor social omsorg

Total -13 577 -13 577 0
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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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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 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 244   Dnr: KS.2020.0213 

 

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. 
 

2. Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på 

övergripande nivå och eventuellt på nämndnivå 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

3 är åtgärdade 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

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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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 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 245   Dnr: KS.2020.0495 

 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

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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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

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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2 

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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3 

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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Petronella Wenner 

2020-05-11  1 (2) 

Dnr KS.2018.0401 

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 

Slutredovisning av projekt förnyelse av webplatser, 
intranät och redaktörsorganisation 

Sammanfattning 
Kommunikationsavdelningen överlämnar slutredovisning för projektet ”förnyelse 
av webbplatser, intranät och redaktörsorganisation”. Under projektet har tre nya 
webbplatser och ett socialt intranät för hela koncernen lanserats och en ny 
webborganisation byggts upp. Projektet bedöms till största delen uppnått sitt syfte 
och uppsatta mål enligt projektplanen. Redovisade avvikelser har legat utanför 
projektets påverkansmöjlighet. 
Syftet med investeringen 
Kommunfullmäktige beviljade enligt strategisk plan en investering på 2 500 000 
kronor för år 2018 och den slutliga kostnaden för projektet uppgick till 1 450 401 
kronor.  
I projektet avropades system för en ny plattform med ett publiceringssystem 
(SiteVision) och en mediadatabas (MediaflowPro) som lever upp till projektplanens 
krav. Plattformen används nu till finspang.se, bergskagymnasiet.se och kulturhusets 
webbplatser som lanserades 23 januari 2019 samt till ett koncerngemensamt nytt 
socialt intranät som lanserades 19 september 2019. 
I stort sett har projektets övergripande syften uppnåtts som innebar att skapa 
möjligheter i form av systemstöd, organisation och kompetens för att: 
• leva upp till gällande och kända kommande lagkrav och riktlinjer,

• följa intentionerna i kommunikationspolicyn och

 lösa merparten av övriga behov och problem som identifierats i förstudien.

Förutsättningarna finns nu för en gemensam tillgänglig och kostnadseffektiv 
plattform för hela koncernen.  
Avvikelser utifrån projektplanen  
• Finspångs Tekniska Verk AB valde att inte ingå i plattformen för bolagets

externwebb vilket minskat den potentiella samordningsvinsten för koncernen.

• På grund av bildandet av Tillväxt Finspång har turismwebben inte flyttats över till

den nya plattformen vilket minskat den potentiella samordningsvinsten med cirka

80 tkr/år.

• Chefs- och medarbetarhandboken har ännu inte flyttats över till den nya

plattformen vilket fram till det sker, minskar den potentiella samordningsvinsten

med cirka 30 tkr/år.
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Petronella Wenner 

2020-05-11  2 (2)  

Dnr KS.2018.0401  

  

 

 

• Webbredaktörsorganisationen har blivit något större och med fler sällananvändare 

än vad som var projektledningens ambition. 

• Den ekonomiska avvikelsen beror framförallt på att kalkylerade licenskostnader för 

dubbla system under projekttiden samt kostnader för utbildningar inte kunnat 

belasta projektbudgeten.  

 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna redovisning för projekt ”förnyelse av webbplatser, intranät och 

redaktörsorganisation”. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 246   Dnr: KS.2018.0401 

 

Slutredovisning av projekt förnyelse av webbplatser, intranät 
och redaktörsorganisation 

Sammanfattning 

Kommunikationsavdelningen överlämnar slutredovisning för projektet 

”förnyelse av webbplatser, intranät och redaktörsorganisation”. Under projektet 

har tre nya webbplatser och ett socialt intranät för hela koncernen lanserats och 

en ny webborganisation byggts upp. Projektet bedöms till största delen uppnått 

sitt syfte och uppsatta mål enligt projektplanen. Redovisade avvikelser har legat 

utanför projektets påverkansmöjlighet. 

Syftet med investeringen 
Kommunfullmäktige beviljade enligt strategisk plan en investering på 2 500 000 

kronor för år 2018 och den slutliga kostnaden för projektet uppgick till 1 450 401 

kronor.  

I projektet avropades system för en ny plattform med ett publiceringssystem 

(SiteVision) och en mediadatabas (MediaflowPro) som lever upp till 

projektplanens krav. Plattformen används nu till finspang.se, 

bergskagymnasiet.se och kulturhusets webbplatser som lanserades 23 januari 

2019 samt till ett koncerngemensamt nytt socialt intranät som lanserades 19 

september 2019. 

I stort sett har projektets övergripande syften uppnåtts som innebar att skapa 

möjligheter i form av systemstöd, organisation och kompetens för att: 

• leva upp till gällande och kända kommande lagkrav och riktlinjer, 

• följa intentionerna i kommunikationspolicyn och 

 lösa merparten av övriga behov och problem som identifierats i förstudien. 

Förutsättningarna finns nu för en gemensam tillgänglig och kostnadseffektiv 

plattform för hela koncernen.  

 

Avvikelser utifrån projektplanen  

• Finspångs Tekniska Verk AB valde att inte ingå i plattformen för bolagets 

externwebb vilket minskat den potentiella samordningsvinsten för koncernen.  

• På grund av bildandet av Tillväxt Finspång har turismwebben inte flyttats 

över till den nya plattformen vilket minskat den potentiella 

samordningsvinsten med cirka 80 tkr/år. 

• Chefs- och medarbetarhandboken har ännu inte flyttats över till den nya 

plattformen vilket fram till det sker, minskar den potentiella 

samordningsvinsten med cirka 30 tkr/år. 

• Webbredaktörsorganisationen har blivit något större och med fler 

sällananvändare än vad som var projektledningens ambition. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

• Den ekonomiska avvikelsen beror framförallt på att kalkylerade 

licenskostnader för dubbla system under projekttiden samt kostnader för 

utbildningar inte kunnat belasta projektbudgeten.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna redovisning för projekt ”förnyelse av webbplatser, intranät och 

redaktörsorganisation”. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 
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Dnr KS.2018.1180 

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 

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 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 247   Dnr: KS.2018.1180 

 

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. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

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 

vägföreningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 
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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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Kommunstyrelsen 

Uppföljning av medborgarlöfte 

Sammanfattning 

Medborgarlöftet är ett avtal som Finspångs kommun och Polismyndigheten har 

ingått tillsammans för att skapa engagemang i lokalsamhället, kommunicera 

brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter och stärka polisens och 

kommunens lokala närvaro.  

Enligt avtalet ska medborgarlöftet följas upp två gånger per år och redovisas till 

kommunstyrelsen. Denna uppföljning avser år 2019 och första kvartalet år 2020. 

Nuvarande avtal berör arbete inom trafiksäkerhet, kunskapshöjande arbete i 

skolan vid misstanke om bruk av droger samt förebyggande arbete gällande 

dopning.  

Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har av kommunstyrelsen 

uppdraget att verka rådgivande och informationsspridande gällande det 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.  

Rådet följer upp och informerar kommunstyrelsen om det pågående arbetet med 

medborgarlöftet. 

Förslag till beslut 

Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun föreslår kommunstyrelsen att 

notera uppföljningen till dagens protokoll. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 248   Dnr: KS.2020.0412 

 

Uppföljning av medborgarlöfte 

Sammanfattning 

Medborgarlöftet är ett avtal som Finspångs kommun och Polismyndigheten har 

ingått tillsammans för att skapa engagemang i lokalsamhället, kommunicera 

brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter och stärka polisens och 

kommunens lokala närvaro.  

 

Enligt avtalet ska medborgarlöftet följas upp två gånger per år och redovisas till 

kommunstyrelsen. Denna uppföljning avser år 2019 och första kvartalet år 2020. 

 

Nuvarande avtal berör arbete inom trafiksäkerhet, kunskapshöjande arbete i 

skolan vid misstanke om bruk av droger samt förebyggande arbete gällande 

dopning.  

 

Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har av kommunstyrelsen 

uppdraget att verka rådgivande och informationsspridande gällande det 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.  

 

Rådet följer upp och informerar kommunstyrelsen om det pågående arbetet med 

medborgarlöftet. 

 

Brottsförebyggande rådets förslag till beslut nästa möte 

1. Att notera uppföljningen till dagens protokoll 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Uppföljning av 

Medborgarlöftet  

 

2020-05-08 

KS.2020.0412-2 
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Uppföljning av medborgarlöftet 

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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Medborgarlöfte 

Genom att komplettera kommunens och polisens lägesbild med information från medborgare 

kan det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utvecklas och bli mer 

problemorienterat. 

 

Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och polisen åtar sig att göra och 

som ska kommuniceras med medborgarna. 

 

Syftet med medborgarlöftet är att skapa engagemang i lokalsamhället, kommunicera 

brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter och stärka polisens och kommunens 

lokala närvaro. 

 

Uppföljning av medborgarlöftet  

Enligt avtalet ska medborgarlöftet följas upp två gånger per år och redovisas till 

kommunstyrelsen. Denna uppföljning avser år 2019 och första kvartalet år 2020.  

Polismyndigheten och kommunen såg vid årsskiftet 2019/2020 ett behov av att fortsätta det 

arbete som har påbörjats under år 2018 och 2019. Brottsförebyggande rådet föreslog att 

medborgarlöftets giltighetstid förlängs varpå kommunstyrelsen den 4 mars 2020 § 84 

beslutade att förlänga avtalet med Polismyndigheten för att gälla även under år 2020. 

Arbetet berör trafiksäkerhet, kunskapshöjande arbete i skolan vid misstanke om bruk av 

droger samt projektet 100 % Ren Hårdträning. 

Avtalets tre områden 

SMADIT 

Polisen och kommunen samverkar i trafiksäkerhetsarbetet genom metoden SMADIT 

(samverkan mot alkohol och droger i trafiken). SMADIT är en samverkan mellan olika 

myndigheter med syfte att ge stöd till personer som rapporterats för ratt-, drogratt- eller 

sjöfyllerister. Arbetssättet bygger på att så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar erbjuda 

hjälp från kommunen. 

 

Målet är att minska antalet påverkade förare genom att minska antalet återfall bland ratt-, 

drogratt- eller sjöfyllerister. År 2019 var det två personer som tackade ja till erbjudandet om 

kontakt med kommunen av totalt 26 förare som testades positivt för alkohol och/eller droger i 

Finspångs kommun. År 2020 har polisen under det första kvartalet påträffat 4 personer för 

ratt- eller drograttfylla  

 

Behandlingsteamet i Finspångs kommun tar omgående kontakt med klienten när ett 

SMADIT-ärende inkommer till kommunen från polisen. Ärendet kommer via fax och 

Finspångs kommun erbjuder enligt metodens rekommendationer en besökstid snarast (helst 

inom 24 timmar).  

Under 2019 fick kommunen in två ärenden och en av de kontaktade personerna kom på 

erbjuden tid. Av sekretesskäl lämnar inte behandlingsteamet i Finspångs kommun ytterligare 

information i ärendet.  

80



  

3 

År 2020 har polisen under det första kvartalet påträffat 4 personer för ratt- eller drograttfylla. 

Det har inte inkommit några SMADIT-ärenden till kommunen under första kvartalet år 2020 

då dessa fyra individer inte har önskat denna kontakt. 

 

Kunskapshöjande arbete i skolan vid misstanke om bruk av droger 

Polis och kommun arbetar tillsammans för att kunskapshöja skol- och fritidspersonal i tydliga 

drogtecken samt tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger. Polisen samverkar 

främst med skolornas fritidspersonal och rektorer och har under år 2019 besökt skolorna vid 

flertalet tillfällen och det kunskapshöjande arbetet har skett i vardagen.  

 

Under år 2020 har polisen hittills genomfört fem skolbesök i organiserad form. Ett 

ungdomsmöte har anordnats med samtal om narkotika och en informationsdag har genomförts 

med personal och elever på CNG. 

 

Länsstyrelsen i Östergötland anordnar utbildningen Östgötapiloten som syftar till att ge 

kunskap och verktyg för att personalen inom skolan ska kunna känna sig trygga att möta 

ungdomar i narkotikafrågor. Särskolan och introduktionsprogrammet i Finspångs kommun 

arbetar med Östgötapiloten. 

 

Projektet 100% Ren Hårdträning  

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och 

tillgången på dopningspreparat på träningsanläggningar. Som en del av metoden utbildas 

personal på träningsanläggningar, träningsanläggningar diplomeras och ingår i nätverk som 

arbetar för att motverka och förebygga dopning. 

I Finspångs kommun är fyra träningsanläggningar diplomerade sedan år 2017, dessa är 

Medley, God form och Aktiv hälsocenters två träningsanläggningar.  

Polis och Kommun besöker träningsanläggningar och personer som använder dopning blir 

avstängda från träning. En person som har tränat i Medleys lokaler har under år 2019 blivit 

avstängd från träning. Under första kvartalet år 2020 har polisen genomfört två kontroller på 

träningsanläggningarna och ingen är rapporterad för dopingbrott. 

Det finns i dagsläget flera nya träningsanläggningar i Finspångs kommun som ännu inte är 

diplomerade.  

 

Ett lokalt nätverksmöte är planerat under våren år 2020 då representanter från de 

träningsanläggningar som inte är diplomerade kommer att bjudas in.  
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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 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 249   Dnr: KS.2019.0519 

 

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. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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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
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Dnr KS.2020.0572 

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 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 250   Dnr: KS.2020.0572 

 

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.  

 

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 6 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

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. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument enligt 

förslag KS.2020.0572-1 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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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 
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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 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 251   Dnr: KS.2020.0585 

 

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.  
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

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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Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

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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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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Protokoll 5 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 252   Dnr: KS.2019.1072 

 

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 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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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

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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Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

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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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 nästa möte 

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 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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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. 
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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.  

 

  

156



 

8 

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. 

 

 

 

  

158



 

10 

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  

 

 
 

 

  

161



 

13 

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.  

167



168



169



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 55 (55) 

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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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.  

  

177



   
Helen Wallman 

2020-04-07  6 (6)  

Dnr KS.2019.0909  

  

 

 

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  

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:  

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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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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Protokoll 9 (73) 

Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

- 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.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

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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Sammanträdesdatum:  

2020-06-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Linda Johansson 

2020-06-01  1 (3) 

Dnr KS.2020.0007 

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 

Skuldförvaltarrapport maj 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

Händelser under maj månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för maj 2020. Den 

genomsnittliga räntan är oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår 

till 1,79%.  I slutet av juni förfaller en av de ränteswappar internbanken har 

vilket då kommer förbättra snitträntan. I övrigt inga förändringar i internbanken 

under maj. 

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

1 051,1 mdr. Då kommunens likviditet är fortsatt god görs bedömningen att inga 

nya lån behöver upptas vid kommunens köp av Hällestadgården från 

Vallonbygden. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med 

olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 

räntekostnader än budgeterat.  De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-

månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 

konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för 

vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen 

baseras på genomsnittlig ränta. 
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Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 

finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 

genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 

genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 

form av ränteswappar.  

 

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

måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 

volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 

utgången av maj var värdet 2,21 år. 

 

Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

 

Vid slutet av maj uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 16,2%. 

Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste 

12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till 

betalning).   

 

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 

kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 

inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan 

extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,38 år.  
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Medelvärde snittränta 2018:   1,95% 

Medelvärde snittränta 2019: 
 

1,82% 

Medelvärde snittränta under 2020 tom maj: 1,78% 
 

 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för maj 2020. 
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Finspångs kommun 2020-05-31

Sammanfattning

Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 29,4% varav 19,9% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,21 år.

Genomsnittlig ränta är 1,79%

Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 16,2%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,38 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-05-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Total skuld (SEK) 1 051 100 000 1 037 100 000 1 042 100 000 992 500 000 992 500 000 947 000 000 960 400 000

Genomsnittlig ränta (30/360 år) 1,79% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%

Genomsnittlig räntebindning 2,21 år 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år

Ränteförfall inom 1 år 29,4% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%

Andel exponerad för rörlig ränta 19,9% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%

Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,38 år 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år

Kapitalbindningstid < 1 år 16,2% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

SEB Skuldförvaltarrapporten                
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående

Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 20,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 9,5%

1-2 år 0% 25% 20,5%

2-3 år 0% 25% 17,1%

3-4 år 0% 25% 10,5%

4-5 år 0% 25% 9,5%

5-7 år 0% 25% 12,9%

7-10 år 0% 25% 0,0%

Rörligt 0.25 - 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år

Fast 100 000 000 216 000 000 180 000 000 110 500 000 100 000 000 70 500 000 64 600 000 0 0 0 0

Rörligt 209 500 000

Andel (%) 19,93% 9,51% 20,55% 17,12% 10,51% 9,51% 6,71% 6,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående

0-1 år n/a 25% (50%) 16,2%

1-2 år n/a 25% 25,8%

2-3 år n/a 25% 33,8%

3-4 år n/a 25% 8,6%

4-5 år n/a 25% 9,5%

> 5 år n/a 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år

Belopp 170 500 271 000 355 000 90 000 100 000 0 64 600 0 0 0 0

Andel (%) 16,2% 25,8% 33,8% 8,6% 9,5% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%
TSEK

208



SEB Skuldförvaltarrapporten                
Låneskuld per låntagare
Kommunen 142 579 000

Vallonbygden 500 000 000

FTV 310 160 000

FFIA 35 305 000

Finet 63 056 000

Totalt koncernen 1 051 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 051 100 000

Totalt koncernen 1 051 100 000

Motparter Swappar
SEB 341 000 000

Totalt koncernen 341 000 000

Kommunen
14%

Vallonbygden
48%

FTV
29%

FFIA
3%

Finet
6%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp

Kommuninvest 79711 2020-06-22 2020-06-22 0,347% 0,110% 50 000 000 kr

Kommuninvest 84557 2020-07-22 2022-01-24 0,905% 0,580% 70 000 000 kr

Kommuninvest 89154 2020-06-01 2020-12-01 0,508% 0,370% 50 000 000 kr

Kommuninvest 97386 2020-08-24 2023-02-22 0,457% 0,270% 100 000 000 kr

Kommuninvest 101350 2020-08-13 2023-11-13 0,411% 0,220% 50 000 000 kr

Kommuninvest 112083 2020-06-29 2021-12-30 0,431% 0,120% 85 000 000 kr

Kommuninvest 117683 2020-07-22 2020-10-22 0,375% 0,050% 70 500 000 kr

Kommuninvest 120774 2020-07-24 2023-04-24 0,453% 0,140% 75 000 000 kr

550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp

Kommuninvest 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr

Kommuninvest 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr

Kommuninvest 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr

Kommuninvest 2023-11-13 2023-11-13 0,920% 0,220% 40 000 000 kr

Kommuninvest 2024-10-02 2024-10-02 0,880% 0,420% 100 000 000 kr

Kommuninvest 2022-09-15 2022-09-15 0,520% 0,270% 120 000 000 kr

500 600 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp

SEB 2020-06-30 2020-06-30 4,0800% -0,302% 50 000 000 kr

SEB 2020-12-30 2020-06-30 4,0800% -0,302% 50 000 000 kr

SEB 2021-06-30 2020-06-30 4,2800% -0,302% 50 000 000 kr

SEB 2021-12-30 2020-06-30 4,2800% -0,302% 50 000 000 kr

SEB 2023-06-30 2020-06-30 1,9225% -0,311% 70 500 000 kr

SEB 2025-06-30 2020-06-30 2,2525% -0,311% 70 500 000 kr

341 000 000 kr
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Riktlinjer i finanspolicyn

1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,21 år

överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 19,9 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 20,5  %     1-2 år

I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom Ingen avvikelse

användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF. Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod. 33,8  %     2-3 år

I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,38 år

Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare. 100,0 % Kommuninvest

Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA) Ingen avvikelse
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Kommunstyrelsen 

Skuldförvaltarrapport juni 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

Händelser under juni månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för juni 2020. Den 

genomsnittliga räntan har sjunkit med 0,14 punkter jämfört med föregående 

månad och uppgår till 1,65% (1,79%).  I slutet av juni förföll en av de 

ränteswappar internbanken har haft vilket förbättrat snitträntan.  

Från första juni har Finet ökat sin upplåning i internbanken med 5 mnkr som ett 

fortsatt steg i finansieringen av kommunens fiberutbyggnad enligt tidigare beslut 

i kommunfullmäktige. Ingen ytterligare nyupplåning har behövts då kommunen 

har fortsatt god likviditet. 

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

1 051,1 mdr. Då kommunens likviditet är fortsatt god görs bedömningen att inga 

nya lån behöver upptas vid kommunens köp av Hällestadgården från 

Vallonbygden som sker förste juli. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta 

och rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 

räntekostnader än budgeterat.  De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-

månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 

konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för 
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vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen 

baseras på genomsnittlig ränta. 

 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 

finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 

genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 

genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 

form av ränteswappar.  

 

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

måttet cirka 25%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 

volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 

utgången av juni var värdet 2,1 år. 

 

Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

 

Vid slutet av juni uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 16,2%. 

Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste 

12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till 

betalning).   

 

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 

kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 

inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan 

extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,31 år.  
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Förslag till beslut 

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för juni 2020. 

 

 

 

 

snittränta år 2018: 1,93%

snittränta år 2019: 1,81%

snittränta under år 2020 tom juni: 1,76%

214



Finspångs kommun 2020-06-30

Sammanfattning

Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 29,4% varav 24,7% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,1 år.

Genomsnittlig ränta är 1,65%

Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 16,2%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,31 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Total skuld (SEK) 1 051 100 000 1 037 100 000 1 042 100 000 992 500 000 992 500 000 947 000 000 960 400 000

Genomsnittlig ränta (30/360 år) 1,65% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%

Genomsnittlig räntebindning 2,10 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år

Ränteförfall inom 1 år 29,4% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%

Andel exponerad för rörlig ränta 24,7% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%

Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,31 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år

Kapitalbindningstid < 1 år 16,2% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

SEB Skuldförvaltarrapporten                
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående

Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 0,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 29,4%

1-2 år 0% 25% 26,3%

2-3 år 0% 25% 11,4%

3-4 år 0% 25% 10,5%

4-5 år 0% 25% 9,5%

5-7 år 0% 25% 12,9%

7-10 år 0% 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år

Fast 50 000 000 309 500 000 276 000 000 120 000 000 110 500 000 100 000 000 70 500 000 64 600 000 0 0 0

Rörligt 259 500 000

Andel (%) 24,69% 4,76% 29,45% 26,26% 11,42% 10,51% 9,51% 6,71% 6,15% 0,00% 0,00% 0,00%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående

0-1 år n/a 25% (50%) 16,2%

1-2 år n/a 25% 31,5%

2-3 år n/a 25% 28,1%

3-4 år n/a 25% 8,6%

4-5 år n/a 25% 9,5%

> 5 år n/a 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år

Belopp 170 500 000 331 000 000 295 000 000 90 000 000 100 000 000 0 64 600 000 0 0 0 0

Andel (%) 16,2% 31,5% 28,1% 8,6% 9,5% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Låneskuld per låntagare
Kommunen 137 579 000

Vallonbygden 500 000 000

FTV 310 160 000

FFIA 35 305 000

Finet 68 056 000

Totalt koncernen 1 051 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 051 100 000

Totalt koncernen 1 051 100 000

Motparter Swappar
SEB 291 000 000

Totalt koncernen 291 000 000

Kommunen
13%

Vallonbygden
48%

FTV
30%

FFIA
3%

Finet
6%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp

Kommuninvest 79711 2020-09-21 2020-09-21 0,298% 0,210% 50 000 000 kr

Kommuninvest 84557 2020-07-22 2022-01-24 0,905% 0,580% 70 000 000 kr

Kommuninvest 89154 2020-09-01 2020-12-01 0,553% 0,370% 50 000 000 kr

Kommuninvest 97386 2020-08-24 2023-02-22 0,457% 0,270% 100 000 000 kr

Kommuninvest 101350 2020-08-13 2023-11-13 0,411% 0,220% 50 000 000 kr

Kommuninvest 112083 2020-09-30 2021-12-30 0,181% 0,120% 85 000 000 kr

Kommuninvest 117683 2020-07-22 2020-10-22 0,375% 0,050% 70 500 000 kr

Kommuninvest 120774 2020-07-24 2023-04-24 0,453% 0,140% 75 000 000 kr

550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp

Kommuninvest 75968 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr

Kommuninvest 84553 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr

Kommuninvest 87809 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr

Kommuninvest 101786 2023-11-13 2023-11-13 0,920% 0,220% 40 000 000 kr

Kommuninvest 109060 2024-10-02 2024-10-02 0,880% 0,420% 100 000 000 kr

Kommuninvest 109061 2022-09-15 2022-09-15 0,520% 0,270% 120 000 000 kr

500 600 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare SwapNr Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp

SEB 31138804ST 2020-12-30 2020-09-30 4,0800% 0,061% 50 000 000 kr

SEB 31138805ST 2021-06-30 2020-09-30 4,2800% 0,061% 50 000 000 kr

SEB 31138806ST 2021-12-30 2020-09-30 4,2800% 0,061% 50 000 000 kr

SEB 39977854ST 2023-06-30 2020-09-30 1,9225% 0,061% 70 500 000 kr

SEB 39977856ST 2025-06-30 2020-09-30 2,2525% 0,061% 70 500 000 kr

291 000 000 kr
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Riktlinjer i finanspolicyn

1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,10 år

överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 24,7 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 26,3 %

I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom Ingen avvikelse

användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF. Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod. 31,5  %     1-2 år

I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,31 år

Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare. 100,0 % Kommuninvest

Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA) Ingen avvikelse

220



Linda Johansson 

2020-06-10  1 (2) 

Dnr KS.2020.0004 

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 

Riskkontroll pensionsplaceringar maj 2020 

Sammanfattning 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill 
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt 
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska 
kunna täckas av pensionsportföljen. 

Händelser under maj månad: 

Den totala risksituationen har stärkts under maj. De kraftiga penning- och 
finanspolitiska insatser som gjorts världen över, tillsammans med en förhoppning 
om snabb återhämtning, medförde att aktie- och kreditmarknaden steg även under 
maj. Under månaden har Stockholmsbörsen stigit med 5,5% vilket har påverkat 
kommunens pensionsportfölj positivt. 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 10%, att jämföras med 9% i april. 
Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av maj till ca 64 mnkr, en 
ökning med 0,1%. 

Förändringar i portföljen: 
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mnkr baserat på då aktuella 
marknadsvärden. Utvecklingen i slutet av maj visar nu på en negativ värdeutveckling 
av portföljen med -4,5 mnkr sedan årsskiftet. Värdet är en förbättring jämfört med 
föregående månad (-5,1%) som effekt av en stabilare marknad och säkrade 
placeringar. 

Under våren har kommunen säkrat pensionsportföljen genom att minskat andelen 
aktier och istället placerat i säkrare värdepapper. De försäljningar som skedde under 
mars innebar reaförluster och negativa resultatposter för återföring av 
marknadsvärderingar med 3,3 mnkr.  Under april skedde ytterligare minskning av 
andel aktier vilket medförde förluster med 0,8 mnkr. Posterna påverkar 
finansenhetens resultat för 2020 och utgör en stor osäkerhetspost i kommunens 
prognosarbete.    
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Under maj har inga nya köp eller försäljningar skett i portföljen utan den ligger kvar 
med samma fördelning som föregående månad, där max andel aktier nu kan uppgå 
till 10%. 
 
 
 
Fördelning i portföljen i slutet av maj: 
 

 
 
 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar maj 2020 

 

 

 

 

222



 

1 

 

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –       
MAJ 2020 

 
Inledning 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika 
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. 
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda 
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas 
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.  
 
Aktuellt läge  
Efter en avvaktande utveckling i några veckor fortsatte aktiemarknaderna uppåt på inslagen 
väg i den senare delen av maj månad. Volatiliteten inom aktier, obligationer och valutor har 
därmed fallit ordentligt sedan topparna i slutet av mars. Makrostatistiken kommer som 
väntat in på usla nivåer och bekräftar den recession vi befinner oss i, vilket marknaderna 
tycks ha sett förbi redan. Även på kreditmarknaderna har den positiva stämningen fortsatt 
och kreditspreadarna har gått ihop ordentligt. Samtidigt börja flera ekonomier att öppna 
upp igen efter nedstängningarna och stora förhoppningar finns på att inga nya större 
virusutbrott bryter ut. Förväntningarna på en V-formad återhämtning av både tillväxt och 
bolagsvinster är stora och lämnar inte mycket utrymme för komplikationer framöver. 
Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 5,5% och den europeiska 
aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 3,1% i lokal valuta och 0,9% i svenska kronor. Den 
globala aktiemarknaden (MSCI World) gick också upp under månaden med 4,9% i lokal 
valuta, vilket motsvarar 1,2% upp i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg 0,8% i lokal valuta 
men var ned 2,8% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) 
minskade under månaden, från 23,8% till 21,9%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) 
sjönk volatiliteten från 26,6% till 23,4% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet föll 
från 24,1% till 22,1%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronans mot de flesta 
större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 9,43 kronor, en euro för 10,46 
kronor och ett brittiskt pund för 11,61 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 7 
punkter till -1,24% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden 
på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 13 punkter till -0,89%. Yielden för 
den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 8 
punkter till 0,41% och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) steg med 7 
punkter till -0,28%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 
1,25%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under maj. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 186,8% (183,6%).  

 

• Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, 
mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell 
allokering.  
 

• Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under 
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 2,8% och maximal andel aktier 
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10%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (10%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning

2020-05-31 2020-04-30

Portföljrisk - marknadsvärdering

Marknadsvärderade tillgångar 64,4 0,1%

Marknadsvärderad skuld 34,5 -1,6%

Marknadsvärderad konsolidering 186,8% 3,2%

Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 0,0% 0,0%

Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 0,0% 0,0%
 

 
Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges 
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det 
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska 
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och 
används för att styra allokeringen i praktiken.  
 

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 
2,8% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 10%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2020-05-31 2020-04-30

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 64,4 64,3

Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6

Riskbuffert (Mkr) 1,8 1,7

Aktuell marginal (%) 2,8% 2,6%

Maximal aktieexponering 10,0% 9,0%

Aktuell aktieexponering 3,9% 3,9%

Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 0,0% 0,0%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 64,4 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj

2020-05-31 Min Max

Likvida medel 1% 0% 10%

Svenska räntebärande värdepapper 95% 50% 100%

Duration 1,1 0,0 15,0

Aktier 4% 0% 40%

   - svenska 1% 0% 15%

   - utländska 3% 0% 25%

Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

Limiter

 
 

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

Svenska aktier- 1%

Globala aktier- 3%

Nom räntor- 79%

Realräntor- 16%

Kassa- 1%

 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga 
tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket 
gåtts igenom ovan.  
 
För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika 
tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan 
det föregående rapporteringstillfället. 
 

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 0,1% -0,1% 0,2%

Svenska aktier SIX PRX 2,5% 5,5% -3,0%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 0,4% 1,2% -0,7%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,1% 0,0% 0,1%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -2,1% 0,6% -2,7%

Svenska aktier SIX PRX -23,3% -6,3% -16,9%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -17,3% -7,2% -10,1%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -6,8% -4,1% -2,7%

Källa för index: Bloomberg

 
 
Kommentarer kring eventuella avvikelser 
Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande 
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på 
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än 
jämförelseindexet. 
 
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för 
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet 
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad 
 
Bevakning och rapportering 

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & 
Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, 
pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen 
(allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i 
pensionsfonderingen. 

 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i 

denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller 

förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 

Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 

Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.. 
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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 

 

 

 

 

227



Sid 1(5) 
 

 
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”).  

 



Sid 2(5) 
 

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 
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 %.  



Sid 3(5) 
 

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 
4.1 Som kompensation för Parternas överenskommelse om villkoren för Förvärvsrätten, 

upplåter FINET härmed till Maintrac eller Målbolaget rätten att utnyttja ledig kanalisation 
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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 
föregått Avtalet, inklusive Optionsavtalet, ersätts av innehållet i Avtalet med bilagor. 
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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  
 
 
_______________________________  _______________________________ 
    Sune Horkeby, Ordförande 



 

 

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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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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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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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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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 %.



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).
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Bilaga 2 kostnadskalkyl
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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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Resultatutveckling
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Likviditet över tid



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. 
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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.



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
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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.



247



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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Maria Frisäter 

2020-07-29  1 (1) 

Dnr KS.2020.0489 

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 

Uppföljning enligt kommunstyrelsens internkontrollplan 
2020 sektor vård och omsorg 

Sammanfattning 

Internkontrollen för perioden januari till juni 2020 omfattar följande 
kontrollmoment: 

 Kontroll att klagomål, Lex Sarah och Lex Maria utreds samt att identifierade direkta
och förebyggande åtgärder verkställs.

Kontrollerna visar att det varit sju synpunkter/klagomål och två allvarliga avvikelser 
i sektorn den aktuella perioden. Den ena allvarliga avvikelsen utreddes enligt Lex 
Sarah och den andra rapporterades till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Följande åtgärder redovisas: 

Nya arbetssätt och rutiner, samtal med enskilda medarbetare, byte av hjälpmedel 
samt implementering av befintliga rutiner. Åtgärderna följs upp på enhets- och 
individnivå. 

 Kontroll att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad tid.

Kontrollerna visar att det under perioden varit sju beslut om särskilt boende som 
inte kunnat verkställas inom lagstadgad tid om tre månader. Av dessa är sex beslut 
om demensboende och ett beslut om vårdboende. 

Följande åtgärder redovisas: 

Utreda möjligheter att konvertera korttidsplatser till särskilda boendeplatser samt 
utökning av särskilda boendeplatser på Hällestadgården 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor vård och omsorg

avseende perioden januari till juni 2020.
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Månadsrapport 

internkontroll 

Sep 2020 - Sektor Vård och omsorg 
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Innehållsförteckning 

Utfall ................................................................................................................................................................................ 3 

Klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria ....................................................................................... 3 

Biståndsbedömning ................................................................................................................................................................. 3 
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Utfall 

Klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria 

Risk: Ej vidtagna åtgärder 

Kontrollmoment Utfall 

Att klagomål, Lex Sarah och Lex Maria utreds samt att identifierade direkta och förebyggande 
åtgärder verkställs 

 Mindre avvikelse 

Att utredning sker genom framtaget arbetssätt samt följa upp så identifierade åtgärder verkställs och följs upp 

Kommentar Juli 2020 

 

Särskilt boende har under perioden haft tre inrapporterade klagomål samt två allvarlig avvikelser varav den ena 

utreddes enligt Lex Sarah och andra anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter inrådan från 

hjälpmedelsleverantören. 

Klagomålen som inkom rörde; missnöje med vården av en boende, dåligt bemötande från medarbetare till boende och 

missnöje kring besöksförbudet vid våra boenden. Samtliga klagomål har hanterats och de klagande har fått återkoppling 

kring vidtagna och planerade åtgärder. Åtgärderna har varit av karaktären samtal med enskilda medarbetare. 

Avvikelsen som utreddes som en Lex Sarah handlade om en brukare som ådrog sig ett fall efter att ha tagit sig ut ur 

boendet via fönstret. Åtgärder vidtogs både direkt men även för att förhindra att den aktuella situationen uppstår igen 

både på den aktuella enheten och på övriga särskilda boenden i kommunen. Den avvikelse som anmäldes till IVO 
berörde en patient som vid förflyttning föll tillbaka i sängen efter att två förlängningsöglor släppte i samband med 

förflyttning av personlyft. Åtgärder vidtogs genom att förskriva annan typ av hjälpmedel och IVO bedömde där att 

åtgärderna var adekvata och därmed fullgjort våra skyldigheter. 

Hemtjänst har under perioden ett inrapporterat klagomål gällande en utebliven matleverans. Efter kontakt med kund 

och genomförd utredning vidtogs åtgärder så som nytt arbetssätt för den aktuella kunden avseende matleverans. 

En synpunkt gällande sopsorteringen i lokaler där hemtjänst finns har inkommit. Åtgärder har vidtagits genom samtal med 

enhetschefer och medarbetare för att förbättra sophanteringen i aktuella lokaler. 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har under perioden fått in två klagomål. Det ena avsåg medarbetare som körde 

vårdslöst i trafiken i en av kommunens bilar. Åtgärder har vidtagits genom samtal med berörd medarbetare samt 

uppdaterat aktuell personalgrupp om policy för hantering av kommunens fordon. Den klagande har fått återkoppling. 

Det andra klagomålet rörde synpunkter och avsaknad av planering och beslut för verkställande av rehabiliterande 

insatser. Direkta åtgärder som vidtogs var kontakt med berörd patient för att tydligt göra en rehabplan. Förebyggande 

åtgärder diskuterades i form av förändrat arbetssätt med mer preventivt och uppsökande arbete av arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter. 

  

  

Biståndsbedömning 

Risk: Ej verkställda beslut inom lagstadgad tid 

Kontrollmoment Utfall 

Att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad tid  Mindre avvikelse 

Att myndighetsbeslut verkställs och följs upp enligt lagstadgad tid 

Kommentar Juli 2020 

 

För första halvåret av 2020 finns sju beslut om särskilt boende som inte har kunnat verkställas. Av dessa är sex stycken 

beslut om demensboende och ett avseende vårdboende. 

För samma period har det i genomsnitt varit en kö för att få en plats i särskilt boende på 28 personer. Av dessa 28 

personer är det fördelat på 14 som väntar på demensboendeplats och 14 som väntar på vårdboendeplats. Lediga platser i 

särskilt boende erbjuds och prioriteras till personer med störst behov. Detta gör att personer med senare beslutsdatum 

har fått en plats i särskilt boende. I januari var kön till särskilt boende 39 personer och för juni 27 personer. 

Bakomliggande orsaken till det är att dödstalen varit högre än normalt för perioden vilket frigjort platser. Även antalet 

ansökningar till särskilt boende har minskat något. 

I genomsnitt är det 80 % av de personer som står i kö för en plats i särskilt boende som finns på en plats i något av 

kommunens korttidsboenden. 
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Kontrollmoment Utfall 

Beläggningsgraden för korttidsboende har under perioden varit i genomsnitt 91,5 %. För första kvartalet är 

beläggningsgraden 95 % men något lägre under det andra kvartalet (88 %). Den bakomliggande orsaken till det är att vi 

tillfälligt fått stänga vissa korttidsavdelningar på grund av covid -19. 

Beläggningsgraden för särskilt boende är under 2020 års första halvår 96 %. Under månaderna maj och juni är den något 

lägre vilket beror på att vi fått låta lägenheter stå tomma under tid av covid -19 på boendet. Dock har vi belagt platserna 

så fort boendet varit smittfritt. 

  

 

  Åtgärd Slutdatum Genomförande 

 Utreda möjlighet att konvertera korttidsplatser till särskilda 

boendeplatser 

2020-12-31 0% 

 Utökning av särskilda boendeplatser Hällestadgården 2022-12-31 0% 
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Maria Frisäter 

2020-01-13  1 (2) 

Dnr KS.2020.0098 

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 

Överenskommelse med SKR om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin 

Sammanfattning 
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och 
sjukvården, forskning och industrin som har lett till betydande utveckling. 
Samverkan har under åren varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av 
nya metoder och behandlingar. Utgångspunkten för all samverkan är att ge 
patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård. 
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler om vad som gäller när dessa 
samverkar med varandra. Dessa regler har nu reviderats. 

Kärnan i samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer med mera. Samverkansreglerna är framtagna utifrån 
omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig 
ansvarsfördelning.  

De reviderade samverkansreglerna är moderniserade och uppdaterade till dagens 
kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås utan är mer förtydliganden och 
förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Den största förändringen är att 
samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två delar. En gemensamt 
överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig karaktär och 
en bilaga med specificerade samverkanssituationer där bilagan ska ge stöd för 
tillämpning av principer och regler.   

Några av de principer som överenskommelsen bygger på är förtroendeprincipen, 
transparensprincipen och proportionalitetsprincipen. Förtroendeprincipen säger att samverkan 
inte ska innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra, 
hälso- och sjukvårdens oberoende. Transparensprincipen reglerar att samverkan ska 
vara öppen och transparent och proportionalitetsprincipen att respektive parts eventuella 
förpliktelser ska stå i rimligt förhållande till den andres. Även all ersättning ska vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den tjänst som utförts.  

Grundregeln för samverkan är att industrin inte får erbjuda och medarbetare och 
chefer inom hälso- och sjukvården inte får begära eller motta förmåner eller annan 
ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot dessa regler eller dess intentioner. 
Andra regler som gäller vid samverkan är regler om måltider, alkohol, sociala 
aktiviteter, resor med mera.  
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Maria Frisäter 

2020-01-13  2 (2)  

Dnr KS.2020.0098  

  

 
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa 
principer och regler.  

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat om 
överenskommelsen och rekommenderar regioner och kommuner att för sin del anta 
överenskommelsen.  

 

 

Förslag till beslut 
 

1. Att för Finspångs kommuns del anta överenskommelsen om 

samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, 

läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska 

industrin 
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MEDDELANDE FRÅN 

STYRELSEN NR 18/2019 

Vårt ärendenr: 
19/00013 

2019-12-13 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 

överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 

finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 

fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 
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att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 

293



2 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Allmänna förutsättningar  

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 

Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 

294



3 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Bärande principer och regler 

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 

Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Följande regler gäller vid all form av samverkan 

Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Definitioner 

Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och säkert 

handhavande och funktion ............................................................................... 2 

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag .................................. 2 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag .............................. 2 

2) Produktinformation ............................................................................................ 3 

3) Övriga sammankomster ...................................................................................... 3 

a) Sammankomster arrangerade av industrin ...................................................... 4 

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och 
industrin ............................................................................................................ 4 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part ....... 4 

4) Konsultation och uppdrag för industrin ............................................................. 5 

5) Stipendier ............................................................................................................ 5 

6) Donationer .......................................................................................................... 6 

7) Utvecklingsprojekt  där hälso-och sjukvården och läkemedelsföretag 
samverkar ......................................................................................................... 6 

8) Referenskund ...................................................................................................... 7 

9) Marknadsundersökningar ................................................................................... 7 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 

En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 

Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 

Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 

Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 

samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 

Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 

304



Maria Frisäter 

2020-07-21  1 (3) 

Dnr KS.2020.0650 

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 

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg 
mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner 
2020 

Sammanfattning 
Samråd vård och omsorg (SVO) är ett politiskt samråd under länets socialnämnder 
eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). Genom SVO 
tar Region Östergötland och länets kommuner gemensamt politiskt ansvar. 
Samverkan i SVO styrs av en länsgemensam överenskommelse och konkretiseras 
genom en arbetsplan som uppdateras årligen (se bilaga KS.2020.0650-1). 
Vård och omsorg står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 
år och äldre kommer öka samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen 
minskar. Behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och sjukvård väntas bli större 
och kostnaderna väntas öka. För att möta kommande utmaningar krävs politisk 
samsyn över organisationsgränser.  

Visionen för SVO är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik hälsa. 

Under 2020 innebär coronapandemin en stor utmaning för hela samhället och 
påverkar alla aktivitetsområden för samråd vård och omsorg. När pandemins akuta 
skede har lagt sig planerar samråd vård och omsorg att på nytt ta ställning till beslut 
om prioriterade frågor. 

Arbetsplan 2020–2021 

Nära vård  

Det pågår ett nationellt omställningsarbete för nära vård, vilket också har startat i 
Östergötland. Både kultur och arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan 
huvudmännen är centralt och avgörande i den nära vården. SVO leder utvecklingen 
av arbetet för Nära vård där fokus sätts på fyra perspektivförflyttningar: 

…från sluten vård till öppen vård 

…från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende 

…från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser 

…från organisationscentrerat till personcentrerat 

För att möjliggöra den nära vården har SVO utfäst följande invånarlöften/mål: 

1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och
delaktighet.

305



   
Maria Frisäter 

2020-07-16  2 (3)  

Dnr KS.2020.0650  

  

 
2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov. 
3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården 

bedrivs. 
 
 

Några aktiviteter som planeras att genomföras under arbetsperioden är att ta fram 
en målbild och handlingsplan för Nära vård. Behovet av gemensamt arbete för trygg 
hemgång för äldre utskrivningsklara med komplexa vårdbehov ska undersökas, 
detsamma gäller utskrivningsklara från psykiatrisk slutenvård. 
Mellanvårdskonceptet, t ex vårdcentrum ska vidareutvecklas utifrån målbildens 
identifierade behov och anpassas utifrån geografiska och demografiska 
förutsättningar.  

 

e-hälsa/digitalisering 

Ny teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, 
medarbetare och beslutsfattare. Syftet är att med stöd av teknik driva effektiv 
verksamhetsutveckling där digitalisering alltid används som möjliggörare när det ger 
ökad nytta för medborgaren. Aktiviteter inom området är att följa LGVO:s 
(Ledningsgrupp vård och omsorg) arbete med hemmonitorering och välfärdsteknik, 
men också följa LGVO:s analys av förutsättningar för ett gemensamt journalsystem 
(HSL). 

 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning och en helt avgörande 
kvalitetsfråga för vården och omsorgen. Det finns yrkesgrupper där både 
kommunerna och regionen har ett gemensamt intresse av att det finns en långsiktig 
kompetensförsörjning. Dit hör exempelvis sjuksköterskor, fysioterapeuter och 
socionomer. För arbetsperioden ska en handlingsplan tas fram för att säkra 
framtidens kompetensförsörjning. 

 

Att växa upp 

En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och 
förutsättningarna för ett gott liv hos varje individ. Stöd och insatser kan behövas för 
ett barn eller en familj för att trygga en god uppväxt. Det är av stor vikt att dessa 
insatser ges tidigt i syfte att förebygga och förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.  

Några av aktiviteterna som planeras för arbetsperioden inom området att växa upp 
är att ta fram ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland. I samband med det 
ges ett uppdrag till LGVO att analysera behov av ramavtal för unga vuxna. När nytt 
ramavtal för ungdomshälsa träder i kraft och om ny åldersgräns börjar gälla behöver 
insatser för unga vuxna (22–25 år) kvalitetssäkras. Det planeras även för fördjupad 
samverkan mellan utbildningsnämnderna i länets kommuner och undersöka 
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intresset för en gemensam politisk kunskapsinhämtning om god och nära vård för 
barn och unga.  
 

Årsberättelse 2019 

I årsberättelsen för 2019 (se bilaga KS.2020.0650-1) framkommer bland annat att 
samrådet har påbörjat arbetet med en gemensam målbild för Nära vård. Samrådet 
har också påbörjat arbetet med en gemensam handlingsplan för 
kompetensförsörjning samt bidragit till projektet EVIKOMP där länets 13 
kommuner deltar tillsammans med Region Östergötland och ITSAM. Båda 
arbetena fortsätter under 2020. 

Prioriterat för 2019 var att hitta en lösning på behovet av att tydliggöra ansvaret för 
HSL-insatser vid korttidsvistelse för barn enligt LSS. LGVO har tagit fram 
anvisningar beträffande ansvaret och dessa träder i kraft i början av 2020. 

 
 

 
Förslag till beslut 
 

1. Att godkänna arbetsplanen för 2020–2021 för samråd vård och omsorg, 
inklusive de gemensamma arbetsområdena, samt godkänna samrådets 
årsberättelse för 2019. 

 

 
 
 
 

307



 

 

  BESLUTSUNDERLAG 1/1 

Regionledningskontoret 
Stina Öberg 

  2020-04-07 HSN 2020-158 

    Samråd vård och omsorg 
 
Till:  
Boxholms kommun  
Finspångs kommun  
Kinda kommun  
Linköpings kommun  
Mjölby kommun  
Motala kommun  
Norrköpings kommun  
Söderköpings kommun  
Vadstena kommun  
Valdemarsviks kommun  
Ydre kommun  
Åtvidabergs kommun  
Ödeshögs kommun  
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland 
 
 

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2020-2021 och 
årsberättelse 2019 

 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och 
länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2020-2021 inom 
samverkansområdet vård och omsorg.  
 
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region 
Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för SVO 2020-2021 är nära vård, 
eHälsa/digitalisering, kompetensförsörjning och Att växa upp. 
 
I ärendet medföljer också en årsberättelse för SVO som beskriver SVO:s 
arbete under 2019. 
 
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:  
 
a t t godkänna Arbetsplanen för 2020-2021 för Samråd vård och omsorg, 
samt godkänna samrådets årsberättelse för 2019.   
 
 
 
Helena Balthammar    Anna Johansson 

  Ordförande                                                              Vice ordförande 
   Samråd vård och omsorg                                        Samråd vård och omsorg 
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Samråd vård och omsorg (SVO) 

 
 

 

HSN 2020-158  
Handläggare Camilla Salomonsson, Länssamordnare och Stina Öberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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Inledning 
 

Visionen för Samråd vård och omsorg (SVO) är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik 
hälsa samt tillgång till vård och omsorg på jämlika villkor utifrån behov. För att nå dit krävs 
gemensam ledning och styrning som tydliggör den politiska ledningens förväntan på holistiskt 
tänkande i kombination med tillitsskapande förhållningssätt. Att förstå varandras förutsättningar 
är en viktig framgångsfaktor för tillitsfull samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg i 
Östergötland. 

Under programperioden 2020-2021 ser SVO två särskilt viktiga områden för att nå visionen:  

A. Personcentrerade arbetssätt, där varje person har möjlighet att vara aktivt medskapande i 
sin vård och omsorg, utifrån sina behov och förutsättningar  

B. Nära vård som utgår från personens behov och förutsättningar, där huvudmännen 
gemensamt med personen skapar nära vård och omsorg.  

 

Inom båda dessa områden är digitaliseringen en viktig möjliggörare.  

SVO är ett politiskt samråd under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- 
och sjukvårdsnämnd (HSN). Genom SVO tar Region Östergötland och länets tretton kommuner 
gemensamt politiskt ansvar. Samverkan i SVO styrs av en länsgemensam överenskommelse och 
konkretiseras genom en arbetsplan som uppdateras årligen.  

Genom SVO sker också strategiska diskussioner om det offentliga åtagandets innehåll och gränser. 
För att undvika suboptimering i det komplexa system som utgörs av huvudmännens respektive 
uppdrag och insatser inom vård och omsorg krävs samverkan. Ett minimikrav är därför att 
organisationsgränser inte ska utgöra försvårande omständigheter.  

Gemensam uppföljning är en central del av det politiska ansvarstagandet. Därför kommer SVO att 
utveckla den gemensamma uppföljningen under perioden 2019-2022.   

 

 

Syfte 
SVO syftar till att ge invånarna i Östergötland sammanhållen vård och omsorg med hög 
tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.  

Det innebär att invånare i Östergötland ska få:  

• Råd och stöd som bidrar till hälsa, trygghet och god livskvalitet.  
• Ha tillgång till vård och omsorg som är nära och tillgänglig 
• Erhålla insatser med hög kvalitet. 
• Vara välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård och 

omsorgsinsatser 

 

SVO vill skapa ökad nytta för samhället genom tillitsfull ledning och styrning i samverkan mellan 
huvudmännen. Tillit på den politiska nivån bidrar till ökad kvalitet i tjänster till länets invånare 
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och tillvaratagande av medarbetares kompetens. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är 
prioriterade frågor för SVO. I bild 1 illustreras att samhället kan bidra till en bättre hälsa för en 
individ genom att skapa förutsättningar för god hälsa och underlätta för individen att ta hand om 
och utveckla sin hälsa.  

 

 

 
Bild 1: Balans mellan individens och samhällets ansvar för hälsa; Samhället har ansvar för att skapa likvärdiga 
förutsättningar för alla som underlättar för individen att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. 
Illustration: Carolina Hawranek, Östergötland, 2014. 
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Prioriterade frågor 2020-2021 
För att göra visionen möjlig arbetar SVO med flera områden parallellt och i samverkan med 
Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Olika strategier kan krävas för olika skeden i livet; att 
växa upp, mitt i livet och att åldras är därför den tematiserade ansats som SVO och LGVO har enats 
om. Kopplat till alla dessa områden har några särskilt viktiga möjliggörare identifierats. Dessa är e-
hälsa, nära vård, barn och unga samt FOU och kompetensförsörjning.  

Vård och omsorg står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år och äldre 
kommer att utgöra en allt större del av befolkningen samtidigt som den arbetsföra andelen av 
befolkningen minskar. Utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt och det finns en tydlig koppling 
till e-hälsa och välfärdsteknik. Behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och sjukvård väntas bli 
större och kostnaderna väntas öka. Det tydliggör också behoven av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser som kan motverka behovsutvecklingen.  

Behov av samordnade insatser ökar när fler personer har komplexa behov och vård från flera 
vårdgivare. För att möta kommande utmaningar krävs politisk samsyn över organisationsgränser. 

Under år 2020 innebär coronapandemin som sprider sig i världen en stor utmaning för hela 
samhället. Det påverkar alla aktivitetsområden för samråd vård och omsorg. Pandemin kräver 
snabba omprioriteringar för att värna liv och hälsa hos länets invånare. När pandemins akuta 
skede har passerat planerar samråd vård och omsorg att på nytt ta ställning till beslut om 
prioriterade frågor och vid behov ompröva planeringen.   

 

NÄRA VÅRD 
Det pågår omställningsarbete för Nära vård både nationellt och i Östergötland. Både kultur och 
arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan huvudmännen är centralt och avgörande i den 
nära vården. Nära vård är den vård som utförs nära patienten – primärvård inom region eller 
kommun och vård i samverkan mellan region och kommun. Nära vård innefattar både geografisk 
närhet och ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och personcentrerat förhållningssätt och 
utvecklandet av nya digitala arbetssätt. Många insatser ges i hemmet via hemsjukvård eller mobila 
team. Vårdtiderna på sjukhus är samtidigt förhållandevis korta vilket gör att behov av 
återhämtning och rehabilitering kan kräva stödinsatser i hemmet.  

SVO leder utvecklingen av arbetet för Nära vård där fokus sätts på fyra perspektivförflyttningar: 

…från sluten vård till öppen vård  

…från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende  

…från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser  

…från organisationscentrerat till personcentrerat  

 

För att möjliggöra den nära vården har SVO utfäst följande invånarlöften/mål: 

1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet.  

2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov. 
3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården bedrivs.  

Dessa mål konkretiseras genom ett antal aktiviteter under arbetsplansperioden 2020-21.  
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Under 2020-2021 ska en konkret målbild för Nära vård tas fram och aktiviteter preciseras. LGVO 
ges i uppdrag att konkretisera givna invånarlöften genom att ta fram och tidsätta förslag till 
aktiviteter i färdplan/handlingsplan för Nära vård. Invånarnas behov av nära rehabilitering ska 
särskilt analyseras och lokala initiativ/pilotprojekt för att möta östgötarnas behov av närmare 
rehabilitering ska presenteras för SVO. 

Aktiviteter Nära vård 2020-2021 

1. Målbild och handlingsplan Nära vård. Handlingsplanen ska inkludera en analys av behov 
av utvecklingsavtal för hemsjukvård och vid behov ska en tidplan tas fram.  

2. Temakonferens: I november 2020 anordnas temakonferens Nära vård. 
3. Undersöka behov av gemensamt arbete för trygg hemgång för äldre utskrivningsklara med 

komplexa vårdbehov. 
4. Undersöka behov av gemensamt arbete för trygg hemgång för utskrivningsklara från 

psykiatrisk slutenvård. 
5. Vidareutveckla mellanvårdskoncept, t ex vårdcentrum, utifrån målbildens identifierade 

behov och en gemensam grund som kan anpassas utifrån geografiska och demografiska 
förutsättningar.  

6. Gemensam kunskapsinhämtning om hur huvudmännen gemensamt kan främja friskvård 
och proaktivt hälsofrämjande arbete och effektiv återhämtning efter sjukdom, för att 
åstadkomma en nära rehabilitering. 

7. Gemensam kunskapsinhämtning om hur stöd till personer som genomgår behandling för 
beroendesjukdomar kan utvecklas genom samverkan mellan huvudmännen. 
 

EHÄLSA/DIGITALISERING 
Digitalisering ska alltid användas som möjliggörare när det ger ökad nytta för medborgaren. Ny 
teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare och 
beslutsfattare. Begreppen eHälsa, digitalisering och välfärdsteknik används för att beskriva att nya 
arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens utmaningar och öka trygghet och 
självständighet för den enskilde. Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, 
videokommunikation, hemmonitorering, mobila arbetssätt och olika e-tjänster. Syftet är att med 
stöd av teknik driva effektiv verksamhetsutveckling. Digitala lösningar för stöd till egenvård 
bedöms vara särskilt intressanta för att nå proaktivitet. 

 

Aktiviteter eHälsa/digitalisering 2020-2021 

1. Följa LGVO:s analys av förutsättningar för gemensamt journalsystem (HSL) 
 
LGVO utreder infrastruktur för gemensam journal och aktuella avtalsrättsliga 
förutsättningar. Utredningen ska visa om det finns intresse för gemensamt journalsystem, 
vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda och i så fall när ett gemensamt 
journalsystem skulle kunna vara möjligt.  

 

2. Följa LGVO:s arbete med hemmonitorering och välfärdsteknik 
 
LGVO inventerar och tar fram förslag på vad som kan göras gemensamt inom området 
hemmonitorering och välfärdsteknik – rutiner/riktlinjer, förvaltning etc Koppling finns till 
digital tillsyn som flera kommuner arbetar med. 

 

314



 

 6 (10)  
 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning och en helt avgörande kvalitetsfråga för vården 
och omsorgen. Det finns flera yrkesgrupper där både kommunerna och regionen har ett 
gemensamt intresse av att det finns en långsiktig kompetensförsörjning. Dit hör personalkategorier 
som bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (till exempel distriktsköterskor), 
fysioterapeuter och socionomer men även medarbetare med gymnasie- eller yrkesutbildning som 
till exempel undersköterskor. 

Huvudmännen har därför ett gemensamt intresse av att stimulera utbildning inom dessa 
yrkeskategorier för att säkra morgondagens behov av medarbetare. Ett sådant arbete kräver också 
en nära samverkan och dialog med Linköpings universitet. För att t ex kunna erbjuda en 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar dagens arbetsliv krävs att både kommunerna 
och regionen involveras.  

 

Aktiviteter kompetensförsörjning 2020-2021 

1. Handlingsplan kompetensförsörjning 

Under 2020-2021 ska huvudmännen gemensamt arbeta för att säkra en god kompetensförsörjning 
inom vård och omsorg samt rekommendera huvudmännen att fastställa en gemensam 
handlingsplan för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Att dra nytta av varandra och 
ömsesidigt öka kunskap om varandras uppdrag och förutsättningar bedöms vara en viktig 
framgångsfaktor, det kan bland annat möjliggöras genom delade tjänster. 

Handlingsplanen kan bland annat innehålla analys av; inriktningsbeslut avseende Evikomp, 
inventering av kompetensförsörjningsbehov samt aktiviteter kopplat till det och utveckling av 
gemensamma utbildningsplatser.  

 

ATT VÄXA UPP 
En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för 
ett gott liv hos varje individ. En mängd generella insatser riktas mot barn och unga för att trygga en 
god uppväxt, exempelvis skola och barnomsorg. Vid behov kan andra insatser och stöd behövas för 
ett barn eller en familj. När dessa behov uppstår är det av vikt att insatserna ges tidigt, i syfte att 
förebygga och förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.  

Hela omgivningen kring varje barn och ungdom, i deras vardag, behöver samspela för att skapa 
goda uppväxtvillkor. Insatserna bör därför också involvera barn och ungdomars närmaste 
omgivning, det vill säga föräldrar, övrig familj och viktiga delar av fritiden. Genom individuellt 
anpassade insatser som samordnas mellan aktuella aktörer ska en trygg vardag och goda 
uppväxtvillkor erbjudas alla barn och unga i Östergötland.  

Det finns ett flertal arenor för barn och ungas både fysiska, psykiska och sociala hälsa 
Östergötland. En del arenor finns över hela länet, medan andra spänner över en länsdel eller en 
enskild kommun. Det är av vikt att barn och ungdomar har tillgång till insatser som främjar deras 
hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i länet de bor. Det är också av 
vikt att de insatser som ges är likvärdiga över länet, samt att de är lätta och komma i kontakt med 
vid behov. Under 2017 gjordes en kartläggning över vilka samverkansforum och 
samverkansverksamheter som just då fanns kring barn och unga.  
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Aktiviteter Att växa upp 2020-2021 

1. Ett nytt ramavtal tas fram inför halvårsskiftet 2020, ”Ramavtal ungdomshälsor i 
Östergötland” gäller till och med 2020-06-30.  

Ramavtalet ska tydliggöra vad ungdomshälsa är, vilket ansvar varje huvudman har samt vilka 
kompetenser som ska säkerställas av respektive part. Ramavtalet ska även tydliggöra 
åldersgränser och säkerställa jämlik vård oavsett bostadsort. 

I nästa steg ska nytt ramavtal för en samlad barn-och ungdomshälsa tas fram. 

 
2. Ge uppdrag till LGVO att analysera behov av ramavtal för unga vuxna 

Den 1 juli 2020 träder ett nytt ramavtal för ungdomshälsa i kraft, om ny åldersgräns då börjar 
gälla behöver insatser för unga vuxna 22-25 år kvalitetssäkras genom en verksamhetsanalys 
och ställningstagande till nytt ramavtal unga vuxna.  

 

3. Fördjupad samverkan med utbildningsnämnder i länets kommuner 

Under programperioden ökar SVO samverkan med utbildningsnämnderna i länets kommuner. 
Samverkan med politiker i länets utbildningsnämnder är en viktig framgångsfaktor för tidiga 
och samordnade insatser och för att genom SVO bidra till att skapa bra skolmiljöer och 
elevhälsa för alla barn. Exempel på aktiviteter för att åstadkomma fördjupad samverkan med 
utbildningsnämnder i länets kommuner: 

a. Bjuda in utbildningspolitiker till dialog med SVO inför beslut om ramavtal för 
ungdomshälsor. 
 

b. Ta fram förslag på åtgärder för utvecklad samverkan med representanter från 
förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, familjecentral och mödra- och 
barnhälsovård. 
 
 

4. Gemensam politisk kunskapsinhämtning om god och nära vård för barn och unga. 

En statlig utredning analyserar hur en mer sammanhållen och likvärdig vård som innefattar 
förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet kan uppnås. 
Utredaren ska överväga möjligheten till ett gemensamt huvudmannaskap för bland annat 
primärvård, ungdomsmottagningar och de medicinska delarna av elevhälsan. Utredaren ska 
även se över samordningsansvaret gentemot andra aktörer, till exempel den specialiserade 
vården, och hur samverkan med andra relevanta aktörer såsom familjecentraler kan stärkas. 

Den statliga utredningen redovisar sina förslag under 2021.  

I den här aktiviteten kommer SVO även att undersöka utbildningspolitikers intresse för 
gemensam politisk kunskapsinhämtning. 
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Gemensamma uppföljningar  
SVO ger uppdrag till LGVO att tar fram förslag till tidplan för tematiserade uppföljningar av 
samtliga överenskommelser. 

SVO fäster utöver ovan nämnda särskild vikt vid:  

1. LGVO-presentation av uppföljningsplan gemensamt HVB  
2. Uppföljning av handlingsplan e-hälsa och politisk diskussion om framtida gemensamma 

aktivitet/insatser för framtiden.  
3. Uppföljning av patientnytta vid korttidsvistelse för barn enligt LSS, med fokus på hur HSL-

ansvaret fungerar ur invånarens perspektiv.  
4. Uppföljning av utveckling avseende samordnad individuell plan (SIP) 
5. Uppföljning av lokala bilder i varje kommun gällande läkarmedverkan i hemsjukvård. 
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Bilaga 1 

Uppdrag och arbetsformer 
Uppdrag 
Samråd vård och omsorg (SVO) utgör politisk arena för samverkan inom vård och omsorg.  

SVO har följande övergripande uppdrag från huvudmännen: 

• Att vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i 
vård och omsorgsfrågor.  

• Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande 
utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. 
Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och 
kunskapsutveckling och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt 
agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.  

Det finns flera överenskommelser som hanteras inom SVO. En del styrs på nationell nivå genom 
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), medan andra är länsövergripande och 
tecknade mellan Region Östergötland och länets kommuner. Inom överenskommelserna finns ett 
antal uppdrag som ska genomföras och/eller följas upp. SVO har ett samordnande ansvar för 
överenskommelserna och kan gemensamt till respektive huvudman rekommendera beslut i frågor 
som rör överenskommelserna.  

 
Arbetsformer 
SVO har ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter 
från Region Östergötland och länets kommuner. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden 
inför SVO:s ordinarie sammanträden samt hantera frågor som är aktuella men som inte kräver 
involvering av hela SVO.  

SVO har ett sekretariat som utgör processtöd. Detta sekretariat är också processtöd till 
ledningsgrupp vård och omsorg. Sekretariatet består av länssamordnaren för regional samverkans- 
och stödstruktur vård och omsorg samt en hälso- och sjukvårdsstrateg. Utöver detta har SVO även 
en ledningssekreterare till stöd för praktisk hantering.  

Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) bereder ärenden till SVO och tar ansvar för 
länsövergripande ledning i samverkan. LGVO är underställd medlemmarnas respektive 
linjeorganisationer och politiska nämnder. Uppdraget är att vara huvudmännens gemensamma 
organ för ledning och styrning av länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter, gemensam 
kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. 

Olika strategier kan krävas för olika skeden i livet; att växa upp, mitt i livet och att åldras är därför 
den tematiserade ansats som SVO och LGVO har enats om. 

Att växa upp i Östergötland 

De flesta barn och unga i Östergötland mår bra och har en god uppväxt där de går i skolan, har 
trygga hem och en bra och aktiv fritid. Men en del barn och unga och deras familjer behöver av ett 
eller annat skäl extra stöd av samhället för att få en trygg och bra uppväxt. När dessa behov finns 
behövs ofta samverkan från både region och kommun, då huvudmännen kan bidra med olika 
insatser för att stärka familjen och tillgodose deras behov.  
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Mitt i livet i Östergötland 

Personer mitt i livet har inga gemensamma unika behov, men SVO och LGVO har gett 
utvecklingsarbete kring missbruk och psykisk hälsa sin tematiska utgångspunkt under Mitt i livet.  

 

Att åldras i Östergötland 

Åldrandets sjukdomar innebär ofta behov av samordnade insatser för att ge möjlighet att leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Med rätt stöd och insatser kan onödig inläggning på sjukhus undvikas 
och personen ges förutsättningar att bo kvar i sitt ordinära boende. 

 

Gemensam kunskapsinhämtning 

SVO anordnar regelbundet temakonferenser. Temakonferenserna behandlar olika aktuella 
ämnesområden och för samman forskning, politik och praktik och möjliggör erfarenhetsutbyte, 
lärande och utveckling inom områdena. De teman och ämnesområden som berörs i konferenserna 
ska utgå ifrån samverkansperspektivet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och omsorg. Det 
ska också finnas en strävan efter att involvera skolan. Inbjudan ska gå ut brett. Avsikten är att 
temakonferenserna ska resultera i gemensamma ansatser till fortsatt utveckling och agerande inom 
området.  

SVO:s medlemmar håller varandra underrättade om kunskapssammanträden och konferenser som 
kan vara av intresse för övriga ledamöter i samrådet, kopplat till de arbetsområden som SVO har.  
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1 Samråd vård och omsorgs uppdrag 
Samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland är ett samråd under 
länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Samråd vård och 
omsorgs uppdrag är att genom gemensam kunskapsuppbyggnad och dialog, till exempel temakonferenser 
och gemensam uppföljning av verksamheter, ge förutsättningar  för samlat politiskt agerande inom de frågor 
som samrådet omfattar.  

Syftet med samverkan i samrådet är att ge invånarna en sammanhållen vård och omsorg med hög 
tillgänglighet, kvalitet och delaktighet. Det innebär att invånarna i Östergötland ska: 

1. Få råd och stöd som bidrar till hälsa, trygghet och god livskvalitet 
2. Ha tillgång till vård och omsorg som är nära och tillgänglig 
3. Erhålla insatser med hög kvalitet  
4. Vara välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård- och omsorgsinsatser 

Uppdraget konkretiseras genom en arbetsplan som uppdateras årligen. Denna årsberättelse speglar 
arbetsplanen för 2019-2020 och beskriver samrådets arbete under 2019.  

2 Prioriterade frågor 2019 
2.1 Prioriterad fråga: eHälsa/digitalisering  
Samrådet ska verka för att digitalisering alltid används som möjliggörare när det ger ökad nytta för 
medborgaren. Begreppen eHälsa, digitalisering och välfärdsteknik används för att beskriva att nya arbetssätt 
behöver utvecklas för att möta framtidens utmaningar och öka trygghet och självständighet för den enskilde. 
Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, videokommunikation, hemmonitorering, mobila 
arbetssätt och olika e-tjänster.  

Under år 2019 har samrådets temakonferens samordnats med den årliga eHälsodagen, som besöktes av flera 
av samrådets ledamöter. Konferensen var välbesökt med cirka 250 besökare och fick positiva omdömen från 
deltagarna.    

2.2 Prioriterad fråga: Nära vård  
Nära vård är den vård som utförs nära patienten – primärvård inom region eller kommun och vård i 
samverkan mellan regionen och kommunerna. Ett omställningsarbete mot nära vård pågår både nationellt 
och inom Östergötland.  En väl fungerande samverkan mellan huvudmännen är centralt i den nära vården.  

SVO leder utvecklingen av nära vård och fokus sätts på fyra perspektivförflyttningar: 
…från sluten vård till öppen vård   
…från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende   
…från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser  
…från organisationscentrerat till personcentrerat 
 
För att möjliggöra den nära vården har samrådet utfäst följande invånarlöften/mål: 

1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och delaktighet. 
2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov. 
3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården bedrivs.  

 
Under år 2019 har arbete med att tydliggöra en gemensam målbild för Nära vård påbörjats och fortsätter 
under 2020. Utifrån den gemensamma målbilden kommer gemensamma aktiviteter och mått på 
måluppfyllelse att definieras. Arbetet fortsätter under 2020. 
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2.2.1 Aktivitet 1: Handlingsplan kompetensförsörjning 

En förutsättning för god vård och omsorg och sömlös samverkan är tillgången på medarbetare med rätt 
kompetens hos huvudmännen. En aktivitet i samrådets arbetsplan är därför att ta fram en gemensam 
handlingsplan för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Ett arbete för att ta fram en sådan har 
påbörjats under år 2019 i dialog med regionstyrelsens beredning för personal- och kompetensförsörjning.  

Samrådet har också bidragit till projektet EVIKOMP där samtliga länets 13 kommuner deltar tillsammans 
med Region Östergötland och ITSAM. Syftet med projektet är att möta nuvarande och framtida behov av 
kompetens inom vård och omsorg, med målet att skapa en attraktiv arbetsplats. Projektet startade under år 
2018 och pågår till och med år 2020.    

2.2.2 Aktivitet 2: Utvecklingsavtal hemsjukvård 

Sedan hemsjukvårdsavtalet trädde ikraft har ett antal uppföljningar gjorts vilka har redovisats för samrådet. 
Under perioden 2019-2020 ska SVO analysera behov av utvecklingsavtal för hemsjukvården. Detta arbete 
fortlöper under år 2020.  

2.3 Prioriterad fråga: Att växa upp 
En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för ett gott liv 
hos varje individ. En mängd generella insatser riktas mot barn och unga för att trygga en god uppväxt, 
exempelvis skola och barnomsorg. Vid behov kan andra insatser och stöd behövas för ett barn eller en familj. 
När dessa behov uppstår är det av vikt att insatserna ges tidigt, i syfte att förebygga och förhindra att 
ytterligare ohälsa utvecklas. Insatserna bör också involvera barn och ungdomars närmaste omgivning, det 
vill säga föräldrar, övrig familj och viktiga delar av fritiden. 

Utöver nedanstående aktiviteter har samrådet inom området Att växa upp även rekommenderat 
huvudmännen att fatta beslut om Överenskommelse om samverkan kring trygg och säker vård för barn och 
unga som vårdas utanför det egna hemmet. Överenskommelsen trädde ikraft den 1 juni 2019. 

2.3.1 Aktivitet 3: Överenskommelse om samverkan barn och unga 

Det finns ett flertal arenor för barn och ungas både fysiska, psykiska och sociala hälsa i Östergötland. En 
övergripande överenskommelse om samverkan kring barn och unga har tagits fram under året och avsikten 
är att SVO under år 2020 rekommenderar huvudmännen att fatta beslut om denna. Överenskommelsen 
syftar till att reglera regionens och kommunernas ambition kring samverkan, uppdrag och ansvar för insatser 
till barn och unga utifrån fysisk, psykisk och psykosocial hälsa. 

2.3.2  Aktivitet 4: Nytt ramavtal för ungdomshälsor 

Under år 2018 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt ramavtal för ungdomshälsor. Arbetet har fortsatt 
under 2019, men för att lägga en bra grund till ramavtalet har den övergripande överenskommelsen om  
samverkan kring barn och unga prioriterats. Samrådet har rekommenderat huvudmännen att fatta beslut om 
att förlänga nuvarande avtal till 2019-07-01.  

2.3.3 Aktivitet 5: Gemensamt HVB 

Under år 2019 har samrådet också fattat beslut om att rekommendera huvudmännen att godkänna 
Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år.  Under våren 2020 startas 
ett gemensamt HVB för unga 13-17 år. Ansatsen är ett konkret exempel på samverkan för invånarnas bästa. 
Detta ökar förutsättningarna för fungerande samplanering för hållbar vård utifrån både ekonomiskt och 
kvalitativt perspektiv. 

2.3.4 Aktivitet 6: HSL-ansvar vid korttidsvistelse för barn enligt LSS 

Samrådet har i sin arbetsplan prioriterat att söka en lösning på behovet av att tydliggöra ansvar för HSL-
insatser vid korttidsvistelse för barn enligt LSS. LGVO:s ansvarsområde Att växa upp har under år 2019 tagit 
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fram anvisningar som beskriver ”vadet” beträffande ansvaret mellan region och kommun, dessa träder ikraft 
i början av 2020. Arbetet har återrapporterats till samrådet.  

2.4 Temakonferens 
Samråd vård och omsorg anordnar temakonferenser som en del i sin gemensamma kunskapsinhämtning. 
Konferenserna tar upp aktuella ämnen och syftar till att erbjuda, utöver kunskapsinhämtning, en gemensam 
arena för diskussion och möjlighet att få samma bild av ett ämne. Inbjudan går ut brett till politiker, 
tjänstemän, profession, forskning, brukarföreträdare samt övriga berörda.  

Under 2019 samordnades temakonferensen med den årliga eHälsodagen.  

2.5 Uppföljning 
I arbetsplanen för 2019-2020 har samrådet ökat sitt fokus på uppföljningen. SVO har i sin arbetsplan gett 
LGVO i uppdrag att ta fram ett förslag till tidplan för tematiserade uppföljningar av samtliga 
överenskommelser. Uppföljning av processen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård pågår, vilket 
kan leda till behov av justeringar i den politiska överenskommelsen om samverkan för trygg, säker och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

2.6 Övrigt 
Utöver de prioriterade frågorna är samrådet aktivt i andra aktuella frågor som berör samverkan kring vård 
och omsorg. Samrådet har under år 2019 fått information om Folkhälsorapporten: Har hälsan blivit bättre? 
Dessutom har samrådet informerats om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport kring 
personcentrerad vård samt om Patientnämndens verksamhet.  

Samrådet har efter dialog med strategiska samrådets arbetsutskott även rekommenderat huvudmännen att 
besluta om ett antal justeringar i ”Överenskommelse om samråd vård och omsorg” för att tydliggöra ansvar 
och mandat visavi strategiska samrådet.  

Under året har samrådet haft en stående punkt på agendan där ett par kommuner vid varje sammanträde får 
berätta för övriga om aktuella frågor inom kommunen i syfte att förstå de olika perspektiv på förutsättningar 
för välfärdstjänster som finns i länet.  
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Dnr KS.2019.0287 

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 

Antagande detaljplan Förskola Lotorp 3:29 m.fl. 

Sammanfattning 
2019-05-20 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för fastigheten Lotorp 3:29 m fl. (KS § 218, dnr. KS.2019.0287). 
Bakgrunden är ett stort behov av en ny förskola i Lotorp efter att den förra 
förskolan, belägen på en av fastigheterna inom planområdet, i början av 2018 
skadades av en brand.  

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en ny förskola. Ytterligare möjliggör planen 
avstyckning av befintlig bostadsbebyggelse till egen fastighet, då en del av 
småindustrifastigheten Lotorp 7:6 säkras som kvartersmark för bostadsändamål. 
Detaljplanens genomförande innebär att en del av den allmänna platsmarken 
Lotorp 3:6 övergår till kvartersmark för förskoleverksamhet, samt en del för bostad. 

Huvuddrag: 
Inom planområdet planeras en förskola i delvis två våningar med plats för upp till 
sex avdelningar. För att säkerställa tillräcklig friyta för förskoleverksamheten 
möjliggör planen att förskolans verksamhet tar fastigheten Lotorp 3:29, en del 
fastighet Lotorp 3:6, idag allmän platsmark, liksom en del av småindustrifastigheten 
Lotorp 7:6, i anspråk. 

I planområdets norra del säkerställs det befintliga bostadshuset med tillhörande 
tomt som just bostad genom att del av Lotorp 7:6 och 3:6 i detaljplanen regleras 
som kvartersmark för bostadsändamål. Anvisning av del av den kommunägda 
fastigheten 3:6 säkerställer en tillräcklig tomtyta. Detta skapar förutsättningar för 
avstyckning av marken kring den befintliga bostaden till egen fastighet. 

Planprocess:  
Samråd genomfördes 2020-02-12 – 2020-03-25.  
Granskning genomfördes under två veckor 2020-05-12 – 2020-05-26. 
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Förslag till beslut 
1. Att anta detaljplanen för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § 

plan- och bygglagen  

 

 

 

 

 
Bilagor: 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Protokollsutdrag KF - delegation av beslut 
 
 
Expediering:  
Beslut ska delges till:  
Sektor Samhällsbyggnad 
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1 

SAMMANFATTNING 

2019-05-20 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 

detaljplan för fastigheterna Lotorp 3:29 m fl. Bakgrunden är ett stort behov 

av en ny förskola i Lotorp efter att den förra förskolan, belägen på en av 

fastigheterna inom planområdet, i början av 2018 skadades av en brand. 

Detaljplanen möjliggör uppförandet av en ny förskola med upp till sex 

avdelningar. Ytterligare möjliggör planen avstyckning av befintlig 

bostadsbebyggelse till egen fastighet, då en del av småindustrifastigheten 

Lotorp 7:6 görs om till kvartersmark för bostadsändamål.  

Detaljplanens genomförande innebär att en del av den allmänna platsmarken 

Lotorp 3:6 övergår till kvartersmark för förskoleverksamhet, samt en del för 

bostad. Det kommer precis som idag vara fri passage över den allmänna 

platsmarken mellan Bygatan och John Fröbergs väg, samt att pulkabacken är 

fortsatt tillgänglig för allmänheten.  

Området är utpekat i översiktsplanen för Finspångs kommun, antagen 2011, 

som område där tätortsintressen prioriteras, samt ingår i kommunens 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har utförts under planarbetet, 

och bedömningen har gjorts att planen ej medför någon betydande påverkan 

på miljön. Planförslaget är förenligt med bestämmelserna i MB, kap 3, 4 och 

5. Utifrån utförda miljötekniska och geotekniska utredningar är 

förutsättningarna inom planområdet goda för genomförandet av detaljplanen. 
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OM DETALJPLANEN  

 

Detaljplanens handlingar  

Till detaljplanen hör följande handlingar:  

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 (A2), 2020-07-20 

• Planbeskrivning (detta dokument), 2020-07-20 

• Fastighetsförteckning, (samhällsplaneringsenheten) 2020-05-08  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Följande utredningar har tagits fram i samband med planarbetet:  

• Geoteknisk 

• Miljöteknisk 

 

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 

enligt dess lydelse efter 1 januari 2015.  

Förfarande  

Detaljplanen tas fram med standardförfarande.  
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SYFTE OCH INLEDNING 

Planbeskrivningen är ett vägledande dokument som anger förutsättningar och 

syften med planen. Den förklarar planens innehåll, konsekvenser av dess 

genomförande och hur den ska genomföras. Planbeskrivningen ska läsas 

tillsammans med plankartan där de bindande planbestämmelserna finns.  

 

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola i 

Lotorp, med upp till sex avdelningar. 

Ett ytterligare syfte med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av mark 

kring befintlig bostadsbebyggelse till en egen fastighet. Detta för att säkra det 

befintliga småhus vilket idag står på mark för småindustriändamål, som just 

bostad.   

Huvuddrag 

Planområdet innefattar fastigheterna Lotorp 3:6, del av 

småindustrifastigheten Lotorp 7:6 samt del av Lotorp 3:6, som idag utgör 

allmän platsmark.  

Inom planområdets södra del planerar kommunen att uppföra en förskola i 

delvis två våningar med plats för upp till sex avdelningar. För att säkerställa 

tillräcklig friyta för förskoleverksamheten möjliggör planen att förskolans 

verksamhet tar en del av kommunens allmänna platsmark på fastigheten 

Lotorp 3:6 i anspråk, liksom en del av småindustrifastigheten Lotorp 7:6.  

I planområdets norra del säkerställs ett befintligt bostadshus som just bostad. 

Detaljplanen skapar förutsättningar för detta genom att möjliggöra en 

markreglering av Lotorp 7:6 så att marken kring den befintliga bostaden kan 

bilda egen fastighet. En tillräcklig yta för bostadsändamål säkerställs genom 

anvisning av del av Lotorp 3:6 till kvartersmark för bostadsändamål. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planområdet omfattas av ett riksintresse för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i 

miljöbalken. Riksintresset som omfattas är; 

- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält). 

Inom ovan områden föreligger restriktioner för höga objekt. Förskolans 

utformning som medges i planen blir ej så hög att försvarsmaktens 

riksintressen påverkas på något olämpligt sätt. 

Området berör i övrigt inget riksintresse enligt Miljöbalken kapitel 3 eller 

Miljöbalken kapitel 4. 

Planförslaget är förenligt med gällande miljökvalitetsnormer.  
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Miljökvalitetsnormer för luft 

Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra, frågan måste dock alltid bevakas i 

samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för 

utomhusluft 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, 

arsenik, kadmium och nickel.  

Detaljplanens genomförande bedöms ha obetydlig påverkan på luftkvaliteten 

och riskerar inte medföra att MKN överskrids för något ämne.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 

Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 

tidpunkt. 

Recipient för planområdet är Lotorpsån som har måttlig ekologisk status med 

krav att god ekologisk status uppnås 2027. Dock är statusen ett resultat av 

fysisk påverkan, förekomsten bedöms inte ha något övergödningsproblem. 

Det bedöms att exploatering inte bidrar till någon risk att ekologisk status 

försämras eller hinder att god status inte kan uppnås.  

Miljöbedömning 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 

miljöbalken. Undersökning om betydande miljöpåverkan har utförts av 

samhällsplaneringsenheten och finns i sin helhet som bilaga till 

planhandlingarna. Bedömningen har gjorts att genomförandet av detaljplanen 

för Lotorp 3:29 m.fl. inte innebär någon betydande miljöpåverkan.  
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PLANDATA 

Då området är planlagt sedan tidigare samt har stöd i översiktsplanen 

bedömer förvaltningen att planen kan handläggas med standardförfarande. 

Planområdet 

Planområdet ligger i orten Lotorp belägen cirka 6 kilometer nordost om 

Finspångs tätort. Det avgränsas i väster av Kemigrafvägen, en allmän grönyta 

och småhusbebyggelse, i söder av John Fröbergs väg och småhusbebyggelse, 

i öst av fastigheter med småindustri, samt i norr av Bygatan och flerfamiljshus 

och småhusbebyggelse.  

Planområdet är cirka 1,16 ha stort. 

 

Planområdet markerat i rött, beläget mellan John Fröbergs väg och Bygatan.  

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet tillhör:  

Finspångs kommun   Lotorp 3:29 

Finspångs kommun  Lotorp 3:6 

Juha Raninen Fastighets AB Lotorp 7:6 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Den 20 maj 2019 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av 

kommunstyrelsen att upprätta ny detaljplan för fastigheten Lotorp 3:29 m.fl. 

(KS § 218, dnr. KS.2019.0287). 

Översiktliga planer 

Planområdet omfattas av Översiktsplan 2011 – Framtiden finns i Finspång, 

antagen av Kommunfullmäktige den 23 november 2011. Översiktsplanen 

anger området som område där tätortsintressen prioriteras. 

 
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Lotorp 3:29 omfattas av Detaljplan för del av Lotorp 3:5 (DP244), fastställd 

2010-04-06. Planens genomförandetid har gått ut. Området är planlagt för 

förskoleändamål.  

 

Aktuell del av Lotorp 7:6 omfattas av Förslag till stadsplan för del av Lotorp 

(del av stg 838+…+1154 m fl) i Finspångs köping. Planen vann laga kraft 

1967-07-28. Genomförandetiden har gått ut. Området är planlagt för 

småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 

olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder får 

dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av 

anläggningen inom området.   

 

Aktuell del av Lotorp 3:6 är planlagd som allmän plats, park, i tidigare nämnd 

detaljplan från 1967. 
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Gällande detaljplaner kommer, till de delar som den berörs av aktuellt 

planförslag, upphöra att gälla vid lagakraftvunnen detaljplan. 

VA-plan 

Aktuellt område ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Bebyggelse 

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet utgörs av ett bostadshus med 

tillhörande komplementbyggnader i planområdets norra del. Dessa ligger på 

mark för småindustri (Lotorp 7:6). Ingen ny bostadsbebyggelse planeras inom 

planområdet.  

Inom planområdets södra del planeras en ny förskolebyggnad med upp till 

sex avdelningar. Förskolebyggnaden kan delvis komma uppföras i två 

våningar.  

Service 

Planförslaget ämnar möjliggöra för förskoleverksamhet. 

Tillgänglighet 

Tomten för den nya förskolan sluttar åt söder. Förskolan och marken ska 

utformas utifrån aktuella riktlinjer och lagstiftning avseende tillgänglighet. I 

samband med markbehandlingen i området ska god tillgänglighet till entréer 

säkerställas och framkomlighet för alla tryggas.  

Kommunens tillgänglighetspolicy ska tillämpas vid projektering inom 

planområdet. Höjdsättning inom planområdet ska ske så att lutningar inte 

överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Utgångspunkten är att alla entréer 

ska nås utan trappsteg eller separata ramplösningar. 

Trygghetsaspekter 

Förskolan bör i fortsatt projektering planeras utifrån upplevda 

trygghetsaspekter, såsom belysning och sikt inom planområdet. Även säkra 

trafiklösningar utifrån förskolans verksamhet med gång- och cykelväg längs 

framför allt John Fröbergs väg, detta behöver belysas i projekteringen. 

Utemiljö, lek och rekreation 

Detaljplanen avser säkerställa friyta för förskolans elever utifrån Boverkets 

rekommendationer i publikationen Gör plats för barn och unga (2015). 

Föreslagen detaljplan möjliggör mer friyta än det rekommenderade 40m2 per 

barn. Tomten har goda förutsättningar för barnens lek och utveckling med sin 

sluttande terräng och befintliga träd och skogsdunge med stenblock att klättra 

på. Storleken på formen ger också goda möjligheter att dela in friytan i zoner 

utifrån olika åldersgrupper och deras behov. 

Förutom den mark som förskolan har till förfogande inom planområdet, ligger 

förskolan även i direkt anslutning till ett grönområde som är en del av Lotorp 

3:6.  
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Gator och trafik 

Planområdet är tillgängligt via befintligt gatunät bestående av Bygatan och 

John Fröbergs väg med hastighetsbegränsning på 40 respektive 30 km/h. 

Båda vägarna har kommunalt huvudmannaskap.  

Under planarbetet utreds lämpligast tillfart till förskolan för varutransport 

respektive persontrafik. Utifrån trafiksäkerhet samt arbetsmiljöfrågor bedöms 

en separering av gods- och persontrafik inom planområdet vara mest lämplig. 

Detta ordnas förslagsvis genom separerade ytor för varutransporter respektive 

ytor för parkering för de som ska lämna och hämta barn med bil, cykel eller 

till fots. 

Ett förslag är att tillfarten till förskolan sker via John Fröbergs väg, där en 

separat yta för föräldrar och barn ordnas på samma yta som det idag finns en 

befintlig parkering, medan personalparkering och godsmottagning sker i 

planområdets västra del mot Kemigrafvägen. Detta överensstämmer med 

trafiklösningen för den tidigare förskolan.  

Det befintliga bostadshuset i planområdets norra del nås fortsatt från Bygatan.   

Gång-, cykel och mopedtrafik 

Utgångspunkten är att skapa en säker trafikmiljö där mötet mellan oskyddade 

trafikanter och motorfordon blir minimal. Det finns idag en smal trottoar 

längs John Fröbergs väg, medan trottoar saknas helt längs Bygatan. Framför 

allt ses behovet av säkrare trafiklösningar till och från förskolans verksamhet. 

Utifrån detta bör anläggandet av en bredare gång- och cykelväg från 

Lorebergsvägen till förskolan längs med John Fröbergs väg behandlas i den 

följande projekteringen. 

John Fröbergs väg ingår i detaljplan 05-FIN-2807 Förslag till stadsplan för 

del av Lotorp (del av stg. 838+…+1154 m.fl.) i Finspångs köping, och anges 

som gata. Utifrån denna detaljplan och att bredden på gaturummet uppgår till 

cirka 10 meter, bedöms möjligheterna som goda för en trafikseparerad 

lösning för gång, cykel och motorfordon, exempelvis en trottoar.  

En möjlig placering för gång- och cykelbana skulle vara längs John Fröbergs 

norra sida, där det är färre utfarter men mot småindustrifastigheter. Förutsatt 

att sikten hålls fortsatt fri ses detta inte som ett hinder. Anläggandet av en 

trottoar ska samtidigt inte inskränka på industrins verksamhet, utan 

tillgängligheten ska vara fortsatt säkrad. För att minimera störning för trafik 

till och från fastigheten bör gatunivån inte ändras vid deras infarter. 

Höjdsättningen bör även ta hänsyn till avrinning av dagvatten så att inga 

problem för fastigheterna uppstår.   

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats ligger på Lorebergsvägen med cirka 4 minuters 

promenadtid till förskolan. Här trafikeras i dagsläget linje 417 mellan 

Finspång och Igelfors.  
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Parkering, varumottag, utfarter 

Den mest kritiska tiden för trafik och parkering väntas infalla kring kl. 7-8 för 

lämning och kl. 15.30-16.30 för hämtning. Dessa tider är baserade på den 

trafikutredning (WSP 2015-05-11, uppdragsnr. 10212628) som utfördes inför 

byggandet av Lillängsskolan i Finspång.  

Utgångspunkten är att förskoleverksamhetens parkeringsbehov ska lösas 

inom kvartersmark. Behovet av antal p-platser beräknas ligga på cirka 33 

platser för både föräldrar och personal, om samma sätt att räkna som vid 

byggandet av Lillängens förskola används (WSP 2015-05-11, uppdragsnr. 

10212628).  

Ett scenario som utretts under detaljplanearbetet är att befintlig parkeringsyta 

i planområdets sydöstra hörn nyttjas och breddas med 3 meter åt väst. Detta 

skulle möjliggöra 22 till 24 parkeringsplatser för motorfordon, beroende på 

var cykelparkering förläggs. Cykelparkeringen bör alltid finnas närmast 

entrén.  

Denna lösning skulle innebära att endast motorfordon för hämtning och 

lämning av barn rör sig inom parkeringsområdet. Cyklister och gående skulle 

då hänvisas till separat stråk för gång och cykel, med parkering och entré 

närmare förskolans ingångar. 

Den undersökta lösningen innebär även en separat yta för varutransporter och 

sophämtning i planområdets sydvästra hörn. En förutsättning är att den 

allmänna vägen, vilken sköts av kommunen, nyttjas för tillkomst och 

vändning, medan angöring och lastning sker inom kvartersmark.  

Personalentrén är i den föreslagna förskolebyggnaden belägen i anslutning till 

varumottagning och sophantering. Därmed föreslås parkering för personalen 

med cirka 9 bilplatser samt cykelparkering förläggas här. Se föreslagen 

illustrationsplan. 
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Illustrationsexempel på möjlig byggnadsplacering och trafiklösning 

Nedan visas ett exempel på en placering av förskolans byggnad för att 

illustrera en möjlig trafiklösning. Placeringen är baserad på information som 

framkommit genom planarbetets utredningar och samtal med bland annat 

representanter för förskolans verksamhet, med fokus på frågor som god 

lekmiljö och trafiksäkerhet. Det bör dock understrykas att detaljplanen inte 

reglerar en placering så som den visas i exemplet nedan, utan förskolan kan 

lika väl komma att placeras högre upp på fastigheten Lotorp 3:6. Då löses 

trafiksituationen på annat sätt.  

 

Illustrationsplan över möjlig trafiklösning och placering av förskolans byggnad. 

Illustrationen visar inga detaljer över friytans utformning. Mörkgröna cirklar är befintliga 

fristående träd respektive träddunge. Skapad av planförfattaren. 

 

Natur 

Mark- och vegetation 

Planområdet sluttar från norr till söder och utgörs idag främst av en öppen 

gräsbeklädd yta. Denna naturliga sluttning ses som ett viktigt inslag i 

förskolans möjlighet att erbjuda en utvecklande lekmiljö.  

I planområdets västra del finns en trädbevuxen kulle, vilken inte får bebyggas 

utan ska vara tillgänglig för förskolans uteverksamhet. Detta säkerställs i 

planen genom att ytan är prickmarkerad.  

Inom Lotorp 3:29 finns två stora sten- och klippsamlingar varav på den norra 

bland annat växer en flerstammig ask, och på den södra en flerstammig björk. 

Både klippor och träd anses vara en tillgång för att skapa en god utemiljö för 

barnen ur hänsyn till lek liksom klimatanpassning. För fällning av dessa två 

träd krävs marklov, och träden ska vid fällning ersättas med nyplantering av 

valfri art med stamdiameter om minst 10 cm 1 meter ovan mark. 
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Äldre träd med utvecklad krona skapar ett bättre klimat och bidrar till en god 

lekmiljö, då det skyddar barnen från stark sol. Att tillvarata uppvuxen 

vegetation är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv, utgör ett estetiskt värde 

och överensstämmer med kommunens klimatanpassningsplan.  

I norra delen av området intill bostadsbebyggelsen finns ett flertal gamla och 

lövträd med naturvärden, bland annat en grov ask (starkt hotad) och lind. Vid 

anläggandet av en potentiell nedfart från Bygatan ska träden i möjligaste mån 

bevaras. 

Aktuellt område berörs inte av Naturvårdsområden, Natura 2000 eller skydd 

enligt 7 kap miljöbalken.  

 

Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU’s jordartskarta ser de geotekniska förhållandena inom 

planområdet ut som följande:  

 Postglacial silt 

 Glacial silt 

 Urberg 

 Postglacial finsand 

 

Jordartskartan. Röd skraffering markerar planområdets ungefärliga utbredning.  

En geoteknisk utredning har genomförts under framtagandet av 

samrådshandlingarna. Slutsatsen är att det ur ett sättnings-, stabilitets- och 

grundvattenperspektiv är möjligt att bygga inom hela planområdet. Den 

tidigare förskolebyggnaden som låg i södra delen av planområdet påvisade 

dock problem med fukt i grunden, vilket är en fråga som behöver lösas 

byggnadstekniskt om en ny byggnad skulle placeras inom samma område.   

Planområdet har delats in i 3 områden (A-C, se områdesindelning på kartan 

nedanför). Varje område har fått en rekommendation för grundläggningen, 

där det inom område C rekommenderas slagna spetsburna pålar. I område A 

och B har en övergripande bedömning gjorts om grundläggning med 

platta/plattor i marken. För områdena rekommenderas bortgrävning av leran 

samt hel bottenplatta med förstyvningar vid ytterväggar och bärande 

innerväggar. Grävs leran inte bort gäller eventuellt grundläggning med djupa 
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grundsulor alternativt plintar ned till cirka 1,5-3 meter (till stoppnivåerna för 

utförda viktsonderingar).  

Om byggnaden placeras inom område C bör lerans skjuvhållfasthet samt 

sättningsegenskaper utredas i det fortsatta projekteringsarbetet. 

 

Provpunktskarta med områdesindelning utifrån bland annat rekommenderad grundläggning.  

 

Kulturmiljö 

Det finns ingen bebyggelse inom planområde som är utpekad i Finspångs 

Kulturmiljöprogram. Bostadshuset inom planområdets norra del, kallat 

Åkersberg, är byggt under åren kring förra sekelskiftet. Den beskrivs i Tredje 

boken om Lotorp – Om hus och människor (2004) som en träbyggnad uppförd 

av John Fröberg d.ä. Byggnaden blir intressant eftersom mycket av 

omgivande bebyggelse från samma tid försvunnit under det senaste seklet.  

Då byggnaden inte är utpekad i Finspångs Kulturmiljöprogram och redan 

förändrats en del till sitt yttre har bedömningen gjorts att den inte ska skyddas 

med någon varsamhetsbestämmelse. 
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Åkersberg. Bild från Tredje boken om Lotorp.  

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 

anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 

Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis 

tillkallas. 

 

Störningar och riskfrågor 

Störningar från verksamheten 

Trafiken väntas öka något i och med förskoleverksamheten vilket bland annat 

skulle kunna innebära viss risk för störande ljusspridning i samband med 

parkering. Parkeringsytorna inom planområdet ska planeras utifrån målet att 

minimera detta, utan att minska säkerheten genom exempelvis skymd sikt för 

förbipasserande. Exempel på lösningar för att minimera oönskad 

ljusspridning är strategiskt placerade planteringar eller andra hinder.    

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet 

mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för 

räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 

Brandvatten ordnas konventionellt med brandposter (150 m mellan varje post 

enligt VAV P76 eller VAV P83), eller med ett alternativt system där 

vattenförsörjningen sker med en större vattentank på fordonet. Detta är ett 

system som används av räddningstjänsten i Finspång idag.  
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Arbetet med brandpostnätet sker i samråd mellan Räddningstjänsten och 

Finspångs Tekniska Verk (FTV).  

Buller 

De riktvärden som Boverket och Naturvårdsverket anger för buller på 

förskolegårdar ska tillämpas. Delar av gården avsedda för lek, rekreation och 

pedagogisk verksamhet får ha en maximal ljudnivå på 70 dBA och ekvivalent 

ljudnivå på 50 dBA. För övriga ytor gäller 70 dBA för maximal ljudnivå 

respektive 55 dBA för ekvivalent ljudnivå.  

Planområdet ligger i anslutning till ett industriområde med småindustri. 

Gällande detaljplan anger; ”Med Jm betecknat område får användas endast 

för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 

olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder 

får dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning 

av anläggningen inom området”. Eventuellt buller från närliggande 

småindustri är således en tillsynsfråga. 

Detaljplanens genomförande kommer innebära en viss trafikökning på grund 

av förskolans verksamhet med ett något större trafikflöde av både oskyddade 

samt bilburna trafikanter jämfört med den förra förskolan eftersom 

detaljplanen medger en byggnad som rymmer fler avdelningar.  

Gällande motorfordon innebär verksamheten förutom personbilar även 

leverans av mat och andra varor. Trafikökningen beräknas bli marginell och 

bedöms inte påverka omgivningen på ett oacceptabelt sätt. 

Förorenad mark 

En miljöteknisk utredning har utförts under planarbetet för att se om några 

föroreningar spridit sig från den närliggande småindustrin. Utredningen, 

utförd av ÅF Infrastructure, har fokuserat på alifater, aromater, BTEX, 

PAH16, metaller och klorerade alifater. Som jämförelsevärden användes 

riktvärden för känslig markanvändning (KM), vilket bland annat innebär 

mark för bostäder, odling och grundvattenuttag. 

Utredningen visade att metallerna barium, kobolt och nickel översteg 

riktvärdena i en provpunkt (19A14, se provtagningskartan på nästa sida). 

Kobolt och nickel är enligt information från SGU två av huvudmetallerna i 

området, varför dessa bedöms vara naturligt förekommande.  

Med utgångspunkt i Naturvårdsverket bedöms tillståndet av samtliga 

förekommande metaller som mindre allvarligt (lägsta bedömningsnivån).  

Slutsatsen av rapporten är att de föroreningar som påträffats inte är ett resultat 

av närliggande industrifastigheter. Utifrån planerad bebyggelse av en förskola 

görs bedömningen att det inte finns någon risk för människa eller miljö. 

Utifrån detta görs bedömningen att inga fler utredningar behöver göras under 

framtagandet av detaljplanen.  
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Provtagningskarta för den utförda miljötekniska utredningen, ÅF Infrastructure, Sven 

Ardung 2019-12-20. 

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Risk för skred 

Området ligger inom aktsamhetsområde - Skred i finkornig jordart.  

 
Planområdet består delvis av finkornig jordart. Karta Länsstyrelsen.  
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Enligt den geotekniska utredning som utförts är jordens stabilitet 

tillfredsställande, och risken till försämrad stabilitet som ett resultat av 

uppförandet av den planerade förskolan ses som liten. I typområde C bör 

dock, vid utbredda laster eller stora punktlaster, lerans skjuvhållfasthet 

utredas vidare och bestämmas.  

Risk för höga vattenstånd/skyfall 

Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns inga lågpunkter inom 

planområdet.  

En dagvattenanalys har utförts av detaljplanens handläggare med verktyget 

SCALGO Live, där konsekvenserna av skyfall omfattande ett 100-årsregn 

undersöktes. Mängden nederbörd som analyserats är 44 mm, vilket är baserat 

på rapporten Vägledning för skyfallskartering (2017) publicerad av 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Se analysresultatet 

nedan.  

 

Analysresultat från SCALGO Live, utförd 2019-12-18 av Johanna Lindgren. Röd linje 

markerar planområdet. Blå linjer visar vattnets rinnvägar, blå ytor visar stående vatten vid 

44 mm regn.  

Analysresultatet visar att ett 100-årsregn inte medför några problem med 

vattenmassor inom fastigheten förutom en mindre yta nära fastighetens mitt. 

Denna vattensamling kan dock vara missvisande, då den gamla 

förskolebyggnaden ännu ligger kvar i höjdmodellen. Den översvämmade ytan 

kan därmed bero på att vattnet samlas i ett av byggnadens hörn utan att kunna 

rinna undan. 
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Teknisk försörjning 

Aktuellt område ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. En ledningskoll utfördes i inledningsskedet av planprocessen. 

Ledningsägare inom planområdet är Finspångs Tekniska Verk, Vattenfall, 

Finet AB och Skanova. Generellt ligger ledningar och rör i första hand längs 

John Fröbergs södra sida. Det finns även några ledningar längs Bygatans 

södra sida. Undantaget är Vattenfall som har strömkablar längs norra 

fastighetsgränsen av Lotorp 7:3 och 7:4 med en avslutande anslutning inom 

Lotorp 3:29.  

 

Vatten, dagvatten och avlopp 

Finspångs tekniska verk (FTV) har ledningar för vatten, avlopp och dagvatten 

på södra sidan av John Fröbergs väg. En bit in på Bygatans södra sida går rör 

för spillvatten och ytterligare en sträckning för dagvatten. Förskolans 

byggnad kan anslutas till befintliga nät för vatten och avlopp, däremot 

bedömer FTV att befintliga serviser är underdimensionerade för omfattningen 

av den nya förskolan. Detta behöver tas hänsyn till under fortsatt projektering. 

Enligt Finspångs Tekniska Verk klarar befintligt dagvattensystem av den 

tänkta exploateringsgraden av marken. Utifrån detta samt resultatet av 

analysen i SCALGO Live görs bedömningen att dagvatten inte utgör något 

problem inom planområdet. 

I enlighet med den VA-plan som kommunfullmäktige antog 2017-10-25 ska 

lokal, ytlig fördröjning och rening vid förtätning och nyexploatering främjas 

inom planområdet. Lösningar som förespråkas är inriktade på fördröjning och 

om möjligt rening av dagvattnet, där vattnet vid behov leds vidare till 

befintligt dagvattennät.  

I den följande projekteringen bör möjliga dagvattenlösningar utifrån estetiska 

kvaliteter och kapacitet utredas. Vattnet bör, förutom tidigare nämnda 

aspekter, ses som en resurs ur ett lekperspektiv liksom ett pedagogiskt inslag.  

Värme 

För uppvärmning av förskolan används enskild lösning.  

El 

Elförsörjning finns inom området.  

Vattenfall har elnätanläggningar inom området. Dessa utgörs av en markkabel 

på 0,4 kV längs med den norra fastighetsgränsen av Lotorp 7:3 och 7:4, vilken 

kopplar till ett 0,4 kV kabelskåp i gränsen mellan Lotorp 3:29 och Lotorp 7:6. 

Vidare är markkabeln ansluten till en anslutningspunkt/servisanläggning i 

mitten av fastigheten Lotorp 3:29, där den gamla förskolan låg. Enligt 

uppgifter från Vattenfall via Ledningskollen ligger en skrotad kabel från 

anslutningspunkten ned till ledningarna söder om och längs med John 

Fröbergs väg.  
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Längs Bygatans södra sida ligger en 12 kV markkabel, samt en 0,4 kV 

markkabel norr om gatan vilken ansluter till Åkersberg (Bygatan 3).  

Beroende på förskolans slutgiltiga placering kan anslutningspunkten och/eller 

kabelskåpet behöva flyttas. Vid eventuella schaktningsarbeten skall 

kabelutsättning begäras. Vid uppförandet av byggnader eller andra 

anläggningar ska gällande säkerhetsavstånd hållas till elnätanläggning. 

Befintliga elnätanläggningar ska hållas tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet. 

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 

avfallshanteringen inom planområdet. 

Elektronisk kommunikation 

Finspångs Stadsnät, Finet AB, har fiberledningar framdragna till 

fastigheterna inom planområdet längs södra sidan av John Fröbergs väg.  

Även Skanova har jordkabel/kanalisation längs med John Fröbergs vägs 

södra sida. Skanovas ledningar är enligt underlag från Ledningskollen dragna 

till platsen för den förra förskolan inom planområdet.  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga 

och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett 

ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.  

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 

fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden 

i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, VA-

anläggningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 

detaljplanen.  

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om 

det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte 

kunnat förutses vid planläggningen.  

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras 

eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Huvudmannaskap för allmän plats 

Finspångs kommun är huvudman för allmän plats i anslutning till 

planområdet och svarar för drift och underhåll av denna. 

Huvudmannaskap för vatten och avlopp 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för de allmänna vatten- och 

avloppsanläggningarna, och är ansvarigt för att vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar finns i området samt ansvarar för drift och underhåll fram 

till anvisad anslutningspunkt.  

Övrig teknisk försörjning 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Access 

AB är huvudman för telenätet. 
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Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 

utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 

fastighet. 

Kvartersmark 

Varje fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin 

kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och bebyggs enligt 

detaljplanen.  

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom 

kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.  

Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av 

vatten och avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 

Lantmäterimyndigheten. 

Bygglov/anmälan 

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov lämnas till Finspångs 

kommun, bygg- och miljöenheten.  

Till bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk 

prövning erfordras.  

Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Preliminär tidplan 

Planering:  

Samråd om detaljplan Vintern 2020 

Granskning av detaljplan Våren 2020  

Detaljplan laga kraft * Sommaren/hösten 2020 

Genomförande kvartersmark Byggnation planeras att påbörjas så 
snart detaljplanen vinner laga kraft. 

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att 

kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid 

ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 

upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av 

genomförandet. 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsregleringar och avstyckningar 

Följande fastigheter berörs av fastighetsregleringar i plangenomförandet: 

• Lotorp 3:6: Ägare: Finspångs kommun 

• Lotorp 3:29: Ägare: Finspångs kommun 

• Lotorp 7:6: Ägare: Juha Raninen Fastighets AB 

 

Lotorp 3:29 

Erhåller 3 760 kvm mark från Lotorp 7:6 (område A på karta 1 nedan). Syftet 

är att utöka förskolans tomt. 

Erhåller 1 498 kvm mark från Lotorp 3:6 (område B på karta 1 nedan). Syftet 

är att utöka förskolans tomt.  

Lotorp 7:6 

Avstår 3 760 kvm mark till Lotorp 3:29 (se ytterligare beskrivning under 

”Lotorp 3:29” ovan). 

Erhåller 307 kvm mark från Lotorp 3:6 (område C på karta 1 nedan). Syftet 

är att skapa en bostadstomt kring befintlig bostadsbebyggelse. Efter 

markregleringen finns möjlighet för fastighetsägaren till Lotorp 7:6 att stycka 

av en bostadsfastighet (område D på karta 2 nedan). 

Lotorp 3:6 

Avstår 1 498 kvm mark till Lotorp 3:29 (se ytterligare beskrivning under 

”Lotorp 3:29” ovan), se område B på karta 1 nedan.  

Avstår 307 kvm mark till Lotorp 7:6 (se ytterligare beskrivning under ”Lotorp 

7:6” ovan), se område C på karta 1 nedan. 
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Karta 1. Mark som berörs av byte. Streckade linjer markerar ursprungliga fastighetsgränser. 

 

 

Karta 2. Markens indelning och användning efter detaljplanens genomförande. 
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Gemensamhetsanläggningar 

Inga befintliga gemensamhetsanläggningar berör planområdet.  

Om en ny infart anordnas från Bygatan berörande fastigheterna Lotorp 3:29 

och Lotorp 7:6 behöver eventuellt en ny gemensamhetsanläggning inrättas. 

Servitut 

Inga befintliga servitut berör planområdet.  

Inga nya servitut bedöms behöva bildas. 

Ledningsrätt 

Inom planområdet finns inga ledningsrätter för fjärrvärme, vatten- och avlopp 

eller tele. 

Inga nya ledningsrätter bedöms behöva bildas.  

Avtal 

Markanvisningsavtal 

Ett markanvisningsavtal har tecknats 2019-10-28 respektive 2019-11-12 

mellan Finspångs kommun och fastighetsägaren till Lotorp 7:6 (Juha Raninen 

Fastighets AB). 

Markanvisningsavtalet fastställer villkor för planarbetet och för kommande 

markbyten mellan kommunen och fastighetsägaren till Lotorp 7:6. 

Markbytena som avses är de som beskrivs ovan under ”Fastighetsregleringar 

och avstyckningar”. 

Marköverlåtelseavtal 

Ett marköverlåtelseavtal med syfte att genomföra ovan beskrivet markbyte 

ska tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren till Lotorp 7:6. Sådant 

avtal ska vara tecknat innan detaljplanen antas. Avtalet ska vara villkorat av 

att detaljplanen vinner laga kraft. 

Kvartersmark 

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna 

själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t.ex. avstyckning, kan 

endast sökas av den fastighetsägaren.  

Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, t.ex. fastighetsreglering, 

kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med en överenskommelse 

mellan parterna som grund för ansökan.  

Ovan beskrivna markbyten kommer att beskrivas i kommande 

marköverlåtelseavtal som även kommer att utgöra överenskommelse om 

fastighetsreglering mellan kommunen och fastighetsägaren till Lotorp 7:6. 

355



 
F Ö R S K O L A  L O T O R P  3 : 2 9  M . F L .  

25 

Kommunen kommer att lämna in ansökan om fastighetsreglering till 

Lantmäterimyndigheten när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Ekonomiska frågor 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Kommunen, genom Fastighetsavdelningen, är byggherre för förskolan och 

ansvarar för samtliga utbyggnadsåtgärder inom kvartersmark för 

skoländamål. 

Fördelning av kostnader mellan fastighetsägaren till Lotorp 7:6 och 

kommunen framgår av tecknat markanvisningsavtal, där fastställs bland annat 

att kommunen bekostar detaljplanearbetet. Markpriset är baserat på en 

oberoende marknadsvärdering. 

Andra kostnadsposter består av eventuell ledningsflytt, markberedning, 

anpassning av intilliggande allmän plats (gata) t.ex. infart. 

Vatten/avlopp, el/energi, tele m m 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive ändamål 

av ledningsägare och operatörer. 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnät- och teleanläggningar bekostas 

av exploatören och utförs av respektive ledningsägare. 

Fastighetsbildning mm 

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan 

berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan 

lantmäterimyndigheten besluta om ersättning. 

Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt 

överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut. 

Enligt markanvisningsavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren till 

Lotorp 7:6 ska kommunen bekosta lantmäteriförrättningen som krävs för att 

genomföra markbyte. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 

Planavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Johanna Trozelli 

Planförfattare 
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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 

Detaljplan för 

FÖRSKOLA LOTORP 3:29 M.FL. 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Samrådsskede 

Detaljplanen för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. har varit utställd för samråd under tiden 12 februari 

till 25 mars 2020. 

Samrådsmöte hölls i Lotorps IF:s klubblokal måndag 2 mars kl. 18.00-19.00.  

Granskningsskede 

Detaljplanen för Förskola Lotorp 3:29 m.fl. har varit utställd på granskning under tiden 12 maj 

till 26 maj 2020. 

Inkomna yttranden Samråd 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum Anmärkning 

1 Länsstyrelsen 2020-03-19 Nej 

2 Trafikverket 

3 Lantmäteriet 

4 Bygg- och miljöenheten 

5 Naturskyddsföreningen 

6 Vattenfall 

7 Östgötatrafiken 

8 Telia Company 

2020-03-20 

2020-03-23 

2020-03-27 

2020-03-24 

2020-03-18 

2020-02-26 

2020-02-25 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

   

 

Sakägare 
  

9   Boel Hansson, Ingvar Tibblin 2020-03-15 Ja 

10 Per Åkeborg 

11 Pirkko Lantz 

2020-03-10 

2020-03-12 

Ja 

Ja 
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Inkomna yttranden Granskning 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum      Anmärkning 

1 Länsstyrelsen 2020-05-15 Nej 

2 Trafikverket 

3 Lantmäteriet 

4 Vattenfall 

5 Skanova 

2020-05-26 

2020-05-26 

2020-05-19 

2020-05-14 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

   

 

 

358



 Sid 3 (10)
 

 

Synpunkter på samrådshandlingen 

1 Länsstyrelsen Kommentar 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera 

prövning: 

Länsstyrelsen har inga invändningar med 

koppling till de ingripandegrunder som 

Länsstyrelsen har att bevaka i sin tillsyn över 

antagna detaljplaner enligt 11 kap 10 § plan- 

och bygglagen. 

Allmänt och rådgivande: 

 

 

Noteras. 

Buller 

Länsstyrelsen bedömer att vid placering av 

byggnader och utevistelseplatser bör hänsyn 

till buller från intilliggande fastigheter beaktas 

så att bullret kan hållas på en låg nivå. 

Klimatanpassning 

Länsstyrelsen ser positivt på att vegetation och 

grönska bibehålls på gården som 

klimatanpassningsåtgärd med tanke på att barn 

och unga är inom riskgrupp för höga 

temperaturer. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 

att genomförande av planen inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan. 

Upplysningar om tillstånd med mera som kan 

komma att krävas: 

Arkeologi 

Det finns inga kända fornlämningar inom 

planområdet. Länsstyrelsen vill påminna om 

att skulle fornlämningar trots allt påträffas i 

samband med arbetet måste arbetet omedelbart 

stoppas och anmälan göras till Länsstyrelsen. 

 

De allmänna och rådgivande synpunkterna 

noteras. 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

Upplysningen noteras. 

2 Trafikverket Kommentar 

Trafikverket har inget att erinra. Noteras. 

3 Lantmäteriet Kommentar 

Enligt planförslaget verkar detaljplaneområdet 

ha för avsikt att tangera flera fastighetsgränser. 

Likaså verkar prickmarkerat område i 

planområdets norra del tangera en 

Det prickmarkerade området i planområdets 

norra del är för att ytterligare eventuell 

framtida bebyggelse ska byggas på ett 

lämpligt avstånd från gatan. Undantaget är 
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bostadsbyggnad. Lantmäteriet vill här påminna 

om att en detaljplan ligger fast och inte 

påverkas om gräns eller byggnad visar sig ha 

ett annat läge, varför detta kan vara 

betydelsefullt att utreda under planarbetet. 

en bostadsbyggnad som står på platsen idag, 

den har undantagits prickmark för att 

säkerställa möjlighet att återuppföra 

byggnaden i händelse av olycka. 

Bostadsbyggnadens placering har 

säkerställts genom inmätning. Byggnadens 

läge har kontrollerats under planarbetet. 

4 Bygg- och miljöenheten Kommentar 

Närheten till industrifastigheten 

Närheten till befintliga industrifastigheter på 

Lotorp 7:4 och Lotorp 7:6 kan påverka 

förutsättningarna för förskolans utformning. 

Exempelvis på hur förskolan ska placeras eller 

krav på bullerdämpande åtgärder. Byggandet 

av en förskola kommer sannolikt att innebära 

en inskränkning på befintliga 

industriverksamheters möjlighet för framtida 

utveckling av verksamhet. I och med att man 

lägger en förskola precis bredvid kommer det 

att begränsa vilken typ av verksamhet som kan 

bedrivas grannfastigheterna samt på vilket sätt 

den kan bedrivas.  

Markförutsättningar 

Södra delarna av fastigheten är sank. Den förra 

förskolebyggnaden har tidigare påvisat 

problem med fukt i grunden. Detta beror 

troligtvis att marken i den södra delen av 

fastigheten är sank.  

Störning från ökade trafikmängder 

Planförslaget bör ta hänsyn till den ökade 

störningen i form av ljud och ljus för 

närboende i området till följd av ökade 

trafikmängder i området. I planbeskrivningen 

skrivs att man ska planera parkeringsytor med 

målet att minimera ljusspridningen. Detta 

borde kunna konkretiseras och utvidgas så att 

den även innefattar åtgärder som minska 

störning från ljud.   

Planavgift 

I texten anges att en planavgift ska tas ut men 

detta framgår inte i plankartan som 

bestämmelse eller upplysning. Detta kan med 

fördel läggas till i plankartan för att framgå 

tydligare.  

Verksamheterna på närliggande fastigheter 

regleras av gällande detaljplan som 

småindustri. Gällande detaljplan anger; 

”Med Jm betecknat område får användas 

endast för småindustriändamål av sådan 

beskaffenhet att närboende ej vållas 

olägenheter med hänsyn till sundhet, 

brandsäkerhet och trevnad.”. För att en 

utveckling av verksamheterna som resulterar 

av störningar för omgivningen skulle en ny 

detaljplan behöva tas fram. Då 

verksamheterna ligger i ett bostadsområde 

ses inte den nya förskolan bidra till mer 

inskränkning än dem som redan finns på 

grund av verksamheternas läge. 

 

Upplysningarna noteras.  

 

 

 

 

Den marginella ökningen av trafikmängd 

som förskolans verksamhet kan komma bi-

dra med bedöms inte påverka omgivningen 

på ett oacceptabelt sätt utifrån ljudaspekten. 

I planbeskrivningen framgår att man i 

byggskedet bör skapa förutsättningar för att 

minimera störande ljusspridning för 

omgivningen.  

 

 

Plankartan kompletteras med information 

om planavgift.  
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Bostadshuset på Lotorp 7:6 

Bygg och miljöenheten saknar en 

kulturinventering och bevarandebestämmelser 

gällande bostadshuset på Lotorp 7:6. Om detta 

inte kompletteras bör det motiveras i 

planbeskrivningen.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med 

motivering.   

 

 

5 Naturskyddsföreningen Kommentar 

Vi anser det vara en väl genomarbetad plan 

och har inget att invända. 

Det är bra att man sparar befintliga träd och att 

marken har kontrollerats vara fri från farliga 

föroreningar. 

Noteras. 

6 Vattenfall Kommentar 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att 

erinra i rubricerat ärende. 

Vattenfall Eldistribution vill informera om 

följande: 

- Eventuell flytt/förändringar av befintliga 

elnätanläggningar utförs av Vattenfall 

Eldistribution, men bekostas av exploatören. 

- Offert på eventuella el-serviser, både 

byggkraft och permanent servis, beställs via 

https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-

till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00. 

- Vid eventuella schaktningsarbeten skall 

kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post 

och telestyrelsens www.ledningskollen.se 

- Befintliga elnätanläggningar måste hållas 

tillgängliga under alla skeden av 

plangenomförandet. 

- Någon anläggning, tex byggnad, får inte 

uppföras invid elnätanläggning tillhörande 

Vattenfall Eldistribution så att gällande 

säkerhetsavstånd inte hålls. 

Noteras. 

7 Östgötatrafiken Kommentar 

Framtagande av aktuell detaljplan 

Östgötatrafiken ser mycket positivt på sättet 

planarbetet genomförts på, med en tidig dialog 

innan planen utformats. Arbetsmetodiken för 

framtagande av planen visar på ett gott 

Noteras. 
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exempel på god plansamverkan och för en 

bredare förankring och samsyn inför 

samrådsskedet. Det är både uppskattat och ger 

bättre genomlysta planförslag.  

Detaljplan för Lotorp 3:29 m.fl. 

Föreslagen detaljplan ligger i linje med 

Östgötatrafikens inriktning kring utveckling av 

kollektivtrafiken för Lotorp och har därvidlag 

inte något att erinra mot förslagen detaljplan 

för fastigheten Lotorp 3:29 m.fl. 

8 Telia Company Kommentar 

Telia har inget att Erinra. Noteras. 

9 Boel Hansson, Ingvar Tibblin Kommentar 

Förskolan är välkommen men för oss, som bor 

mitt emot den tänkta placeringen av den nya 

förskolan, kommer närmiljön att ändras 

radikalt. Vi vill lämna följande synpunkter 

Att byggnaderna placeras med ett rejält 

avstånd till gatan 

Att man i möjligaste mån begränsar höjden 

eftersom bebyggelsen i närheten är 

övervägande småhus 

Tack för inkomna synpunkter. Detaljplanen 

reglerar inte exakt placering av förskolans 

byggnad, utan har främst tryggat ett lämpligt 

avstånd från gatan samt skyddat naturinslag 

som bedömts viktiga att bevara. Visad 

illustration i detaljplanens planbeskrivning 

visar endast på ett scenario, och förskolan 

kan mycket väl komma att ligga högre upp 

på fastigheten. Detta bestäms i byggskedet 

av kommunens fastighetsavdelning utifrån 

bäst nyttjande av marken samt 

byggnadstekniska grunder. Byggnadens 

maximalt tillåtna höjd är satt utifrån 

möjligheten att nyttja förskoletomtens yta på 

bästa sätt, men reglerar inte att byggnaden 

inte kan bli lägre.   

 

10 Per Åkeborg Kommentar 

Tack för en trevlig informations kväll om det 

nya dagiset i Lotorp. Ja tycker era planer 

verkar bra och roligt att ni vill satsa i Lotorp 

det enda vi kan ha synpunkter på är gång och 

cykelvägen förbi verkstaden Lotorp 7:3 vi vill 

att ni gör den på södra sidan av John Fröbergs 

Väg. För ett 10 tal år sedan var vi med och 

betala nära 100 000 kr för att få en slät och 

jämn yta framför verkstaden när vi lastar och 

lossar lastbilar där. Ja sänder med kopior på de 

papper som skrevs då. Om ni vill kan vi träffas 

på platts och hitta en lämplig yta för gång och 

Tack för inkomna synpunkter. Inkomna 

underlag har noterats och kommer finnas 

med i framtida diskussioner när det blir 

aktuellt för åtgärder. Trots att gång- och 

cykelväg diskuteras i planbeskrivningen så 

regleras inte läget för den i aktuell 

detaljplan. Detta kommer hanteras i ett 

separat projekt. 
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cykelväg. 

 

11 Pirkko Lantz Kommentar 

Hej! 

Jag tycker inte att det ska vara en väg från 

Bygatan ner till förskolan. Det är fullt 

tillräckligt med den vägen som alltid gått till 

förskolan. Det känns som att den vägen är den 

centrala, mitt i Lotorp och samma avstånd från 

båda håll. 

På det sättet spar vi på grönområden som är 

bra och trevligt för miljön och för barnen att 

vistas i :) 

Jag undrar också om ni har diskuterat med 

personalen på Lillängens förskola hur praktiskt 

det är att arbeta på två plan när det gäller så 

små barn som det är i förskolan, 0-6 år. Jag är 

själv förskollärare och tänker att det optimala 

är en plan. 

Tack för inkomna synpunkter. Detaljplanen 

reglerar inte var en eventuell nedfart till 

förskolan skulle gå, men frågan diskuteras i 

kommande byggskede med utgångspunkt att 

förskoletomten ska nyttjas på bästa sätt. 

Gällande två våningsplan så har dialog förts 

med personer från förskolans verksamhet 

under planarbetet både gällande byggnadens 

läge och utformning. 
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Synpunkter på granskningshandlingen 

1 Länsstyrelsen Kommentar 

Kontroll enligt kap 11 PBL 

Planförslaget strider inte mot de intressen som 

Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10§ 

PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot 

förslaget. 

Noteras. 

2 Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar 

Noteras. 

3 Lantmäteriet Kommentar 

OSÄKRA GRÄNSER INOM 

PLANOMRÅDET 

Enligt planförslaget verkar detaljplaneområdet 

ha för avsikt att tangera flera fastighetsgränser. 

Likaså verkar prickmarkerat område i 

planområdets norra del tangera en 

bostadsbyggnad. Lantmäteriet vill här påminna 

om att en detaljplan ligger fast och inte 

påverkas om gräns eller byggnad visar sig ha 

ett annat läge, varför detta kan vara 

betydelsefullt att utreda under planarbetet. 

Om en gräns är osäker är det lämpligt att så 

snart som möjligt utreda gränsen och göra en 

gränsutvisning där man letar upp befintliga 

gränsmarkeringar. Visar sig en gräns vara 

juridiskt oklar krävs det en 

fastighetsbestämning för att bestämma dess 

läge. När gränsens läge är klarlagd kan 

därefter ev. anpassning av planen till 

fastighetsgränsens rätta läge göras. 

GRUNDKARTAN 

Grundkartans teckenförklaring är inte 

fullständig. Den informationen som går att 

utläsa från grundkartan ska redovisas i 

teckenförklaringen likt plankartans 

teckenförklaring, exempelvis vägar. 

I grundkartans teckenförklaring ska det även 

framgå det datum som grundkartan 

inhämtades. Det är viktigt att grundkartan är 

aktuell i varje steg av planprocessen för att det 

ska vara lätt att överblicka de förutsättningar 

som finns för planläggningen. 

Det prickmarkerade området i planområdets 

norra del är för att ytterligare eventuell 

framtida bebyggelse ska byggas på ett 

lämpligt avstånd från gatan. Undantaget är 

en bostadsbyggnad som står på platsen idag, 

den har undantagits prickmark för att 

säkerställa möjlighet att återuppföra 

byggnaden i händelse av olycka. 

Bostadsbyggnadens placering har under 

planarbetet säkerställts genom inmätning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundkartans teckenförklaring 

kompletteras. Datum då grundkartan senast 

hämtades från kommunens server läggs till.  
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4 Vattenfall Kommentar 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att 

erinra i rubricerat ärende.  

Vattenfall Eldistribution AB vill informera om 

följande: 

En eventuell flytt/förändringar av befintliga 

elnätanläggningar utförs av Vattenfall 

Eldistribution men bekostas av exploatören. 

Noterat. 

5 Skanova Kommentar 

Generellt önskar Skanova att så långt som 

möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i 

sitt nuvarande läge för att undvika olägenheter 

och kostnader som uppkommer i samband 

med flytt.  

Tvingas Skanova vidta 

undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 

för att möjliggöra exploatering förutsätter 

Skanova generellt att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den.  

Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i 

telenät till följd av planförslaget kommer att 

framgå av planhandlingarna.  

Upplysningarna noteras. Planhandlingarna 

kompletteras med förtydligande i 

planbeskrivning gällande kostnadsansvar. 

Eventuellt behov av flytt av ledningar tas i 

byggskedet. 
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Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från 12 sakägare och remissinstanser inkom under samrådstiden och granskningstiden. 

Med anledning av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av 

detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m.fl.  

Revideringar efter samrådet:  

• Plankartan kompletterades med information om planavift.  

• Högsta nockhöjd för kvartersmark – bostäder ändrades från 10 m till 8 m.  

• Planbeskrivningen kompletterades med motivering gällande bevarandebetämmelser och 

kulturinventering. 

• Förtydligande gjordes i planbeskrivningen gällande att illustrationer endast visar ett 

förslag till placering av förskolebyggnaden.   

 

Revideringar efter granskning: 

• Endast redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen och plankartan. 

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts 

• Boel Hansson och Ingvar Tibblin, ägare till Lotorp 4:55, inkom med synpunkten att 

byggnaden placeras med rejält avstånd till gatan, samt att man i möjligaste mån begränsar 

höjden på bebyggelsen. Kommunen har i granskningsutlåtandet bemött synpunkten med 

att vi i detaljplanen reglerar byggnadens läge med tanke på säkert avstånd till gatan, samt 

att högsta tillåtna höjd är satt för att möjliggöra den tilltänka förskolebyggnaden. 

Omgivande industrimark har 12 m som maximal bygghöjd, vilket gör att den högsta 

tillåtna nockhöjden för förskolan inte särskiljer sig.   

 

 

Fortsatt arbete 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen. 

 

 

Planeringsenheten 

Johanna Trozelli 

Planarkitekt 
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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 

Detaljplan för 

DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA LOTORP,  

fastigheterna Lotorp 3:29 m.fl. 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

 

Lotorp 3:29 

Lotorp 3:6 

 

 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Lotorp 7:6 Juha Raninen Fastighets AB 

c/o JMR-ENTREPRENAD AB 

Porsvägen 9 

 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

 

Lotorp 4:6 

Lotorp 4:7 

Lotorp 4:8 

Lotorp 4:9 

Lotorp 4:10 

Lotorp 4:12 

Lotorp 4:14 

Lotorp 4:47 

 

 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Lotorp 4:11 Pirkko Anneli Lantz 

Bokbindarevägen 11  

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:13 Linda Carina Eriksson, George Vastesson 

Bokbindarevägen 15  

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:30 Ingvor Hillevi Maria Häglund, Mats-Ola Häglund 

Kemigrafvägen 2 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:151 Riksbyggen Bostadsrättsförening Huvklint  

c/o RIKSBYGGEN;BOX 914 
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601 19 Norrköping 

Lotorp 4:152 HSB BRF LORE I FINSPÅNG 

BOX 6901 

600 06 Norrköping 

Lotorp 4:155 Boel Hansson, Ingvar Tibblin 

John Fröbergs väg 11 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:156 Maria Jonsson, Leif Jonasson 

John Fröbergs väg 9 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:158 Vicktor Gustafsson, Myrica Pettersson 

John Fröbergs väg 7 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:159 Jan Sundstedt 

John Fröbergs väg 5 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:161 Daniel Hammarqvist, Jennie Persson 

Strömborgsvägen 1 

612 76 Lotorp 

Lotorp 6:1 Bert Erik Blomqvist, Siv Monica Olsson 

Bygatan 6 

612 76 Lotorp 

Lotorp 6:2 Vallonbygden AB 

Box 30 

612 21 Finspång 

Lotorp 6:7 Vallonbygden AB 

Box 30 

612 21 Finspång 

Lotorp 7:3 

Lotorp 7:4 

Lotorp 3:27 

Per Stig Anders Åkerborg 

John Fröbergs väg 4, lgh 1102 

612 76 Lotorp 

Lotorp 7:1 AB John Fröberg 

Box 909 

612 25 Finspång 

 

TOMTRÄTTSHAVARE UTANFÖR PLANOMRÅDET 

 

Lotorp 4:6 

 

Per Olof Valdemar Edberg, Gunhild Kristina 

Edberg 

Bokbindarevägen 1 

612 76 Lotorp 
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Lotorp 4:7 Torbjörn Gilenmyr 

Bokbindarevägen 3 

612 76 Lotorp 

Angelica Gilenmyr 

Humlevägen 14 H 

612 46 Finspång 

Lotorp 4:8 Susanne Gustafsson, Göran Ahldin 

Bokbindarevägen 5 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:9 Annette Melander, Jan Pettersson 

Bokbindarevägen 7 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:10 Henrik Spångberg, Ann Spångberg 

Bokbindarevägen 9 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:12 Torbjörn Harrysson 

Enbärsstigen 17 

612 33 Finspång 

Lars-Erik Patrik Harrysson 

Gravörvägen 12  

612 71 Rejmyre 

Lotorp 4:14 Karin Tjärnberg, Jan-Olov Tjärnberg 

Bokbindarevägen 20 

612 76 Lotorp 

Lotorp 4:47 Jessica Larsson, Michael Andersson 

Kemigrafvägen 1 

612 76 Lotorp 

 

SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

 

LOTORP GA:1 

 

Lotorps Västra Vägsamfällighet 

c/o Lars Malm 

Strömsborgsvägen 6 

612 76 Lotorp 

 

Samhällsplaneringsenheten 

Johanna Lindgren 

Planarkitekt/planförfattare 
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Checklista för undersökning om  

betydande miljöpåverkan detaljplaner 
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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 

 

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

balkens MKB-förordning 

 

Planens beteckning Detaljplan för Förskola Lotorp 3:29 m fl.  

Planens syfte och lo-

kalisering 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny för-

skola i Lotorp, med upp till sex avdelningar. Detaljplanen möjliggör 

även avstyckning av befintlig bostadsbebyggelse till en egen fastig-

het. 
Förhållande till andra 

planer 

Lotorp 3:29 omfattas av ”Detaljplan för del av Lotorp 3:5” (DP244), 

fastställd 2010-04-06. Planens genomförandetid har gått ut. Området 

är planlagt för förskoleändamål.  

Aktuell del av Lotorp 7:6 omfattas av ”Förslag till stadsplan för del 

av Lotorp (del av stg 838+…+1154 m fl) i Finspångs köping” 

(D109). Planen vann laga kraft 1967-07-28. Genomförandetiden har 

gått ut. Området är planlagt för småindustriändamål av sådan beskaf-

fenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, 

brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträck-

ning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggningen inom 

området. I samma plan är aktuell del av Lotorp 3:6 planlagd som all-

män plats, park. 

  

Tidigare miljöutred-

ningar inventeringar 

Det har till gällande detaljplaner inte utförts några miljöutredningar. 

Kommunens bedömning 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-

beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder.  

Det finns ingen 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 be-

stämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument ut-

värderas eller kommenteras.  

 
Förordnanden, skydd och till-

ståndskrav 
- 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 vattenverksam-

het eller markavvattning enligt 11 kap miljöbal-

ken? 

 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 mil-

jöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger 

har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomföran-

det av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kom-

munen 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.   

 

 

371



 Sid 3 (10)
 

 

 

Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 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 genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Befolkning 

Sammanhängande grönstråk 

och grönytor i tätort. 
X   Cirka 1805 kvm av allmän platsmark – park 

på fastighet Lotorp 3:6 tas i anspråk för bo-

stadsändamål och förskoleverksamheten. 

Grönytan har fortsatt god tillgänglighet från 

Bygatan och John Fröbergs väg, och den 

populära pulkabacken är fortsatt tillgänglig. 

Rekreationsområde X    

Tyst/ostörd miljö X    

Barriäreffekter X    

Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

X    

Trygghet i utemiljöer X    

Kulturmiljö X    

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 
X    

Skredrisk X   Området ligger enligt SGU inom skredrisk-

område. Enligt utförd geoteknisk utredning 

är jordens stabilitet tillfredsställande, och 

risken till försämrad stabilitet som ett resul-

tat av uppförandet av den planerade försko-

lan ses som liten. 
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Översvämningsrisk X    

Lokalklimat X    

Ljusförhållanden X    

Radon i mark X   Finspång kommuns generella inställning är 

att all byggnation ska genomföras radonsä-

kert. 

Gifter i miljön och markför-

oreningar 
X   Utförd miljöteknisk utredning visar att me-

tallerna barium, kobolt och nickel översteg 

riktvärdena i en provpunkt (19A14) Kobolt 

och nickel är enligt information från SGU 

två av huvudmetallerna i området, varför 

dessa bedöms vara naturligt förekommande.  

Med utgångspunkt i Naturvårdsverket be-

döms tillståndet av samtliga förekommande 

metaller som mindre allvarligt (lägsta be-

dömningsnivån). 

Slutsatsen av rapporten är att de förorening-

ar som påträffats inte är ett resultat av när-

liggande industrifastigheter. Utifrån plane-

rad bebyggelse av en förskola görs bedöm-

ningen att det inte finns någon risk för män-

niska eller miljö 

Buller från omgivning och till X  
 Gällande detaljplan anger; ”Med Jm beteck-
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

omgivning   nat område får användas endast för små-

industriändamål av sådan beskaffenhet att 

närboende ej vållas olägenheter med hän-

syn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. 

Bostäder får dock anordnas i den utsträck-

ning som fordras för tillsyn och bevakning 

av anläggningen inom området”. Eventuellt 

buller från närliggande småindustri är såle-

des en tillsynsfråga. 

Den marginella ökningen av trafikmängd 

som förskolans verksamhet kan komma bi-

dra med bedöms inte påverka omgivningen 

på ett oacceptabelt sätt.  

Buller vid fasad? X    

EMF/strålning X   Det finns inga ledningar ovan mark och uti-

från underlag från ledningsägare i området 

ligger inga starkströmskablar under mark. 

Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

X   Transport till och från förskolan, samt 

transport av mat och andra råvaror till för-

skolan kommer öka trafikmängden i områ-

det något. Den bedöms däremot inte till-

räcklig för att påverka luftkvaliteten. 

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 
X    

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 
X    

Olycksrisk - trafiksäkerhet X   Föreslagna trafiklösningar innebär en sepa-

ration mellan varutransport, persontrafik 

med bil samt med cykel, vilket ökar trafik-

säkerheten. I fortsatt projektering bör möj-

ligheterna att anlägga en gång- och cykel-

väg längs framför allt John Fröbergs väg 

utredas vidare.   
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 
 X  Detaljplanen innebär en viss trafikökning på 

grund av förskolans verksamhet. Detaljpla-

nens genomförande kommer innebära ett 

något större trafikflöde av både oskyddade 

samt bilburna trafikanter jämfört med den 

tidigare förskolans verksamhet då det blir 

fler avdelningar.  Förutom personbilar inne-

bär förskoleverksamheten leverans av mat 

och andra varor. Trafikökningen bedöms 

inte påverka området på ett oacceptabelt 

sätt. 

Kommer detaljplanen att ge 

upphov till betydande ökning 

av fordonstrafik 

X   Den ökade trafiken som förskolans verk-

samhet innebär beräknas inte bli betydande. 

Mark, vatten och Miljö 

Geologi/hydrologi (nivå, rikt-

ning tillgång) 
X    

Alstrande av föroreningar till 

mark 
X    

Grundvatten (kvalité) X    

Ytvatten (nivå, riktning, till-

gång kvalité) 
X    

Naturmiljö och vattenmiljö 

Skyddsvärd naturmiljö X   Området är, respektive har varit, bebyggt 

sedan tidigare, varför miljön för växt- och 

djurliv beräknas bli densamma efter planens 

genomförande. I planområdets södra del 

skyddas träd med prickmark respektive krav 

om marklov. I planområdets norra del finns 

en del äldre lövträd. Här kommer eventuellt 

en nedfart behöva anordnas, men träden ska 

i den mån det är möjligt bevaras. 
Kända skyddsvärda arter X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Speciella särdrag i naturmil-

jön 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    

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, 

(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

X 
   

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 
X 

  Befintlig bebyggelse utgörs av ett befintligt 

småhus. Den förra brandskadade förskolan 

är riven. 

Nyttjandet av närliggande 

service,(lokaltrafik, affär, fri-

tidsanl. etc.)  

X 
   

Fastighetsnära källsortering  X   För förskolan sker källsortering förmodligen 

på plats. Ca 210 meter från planområdet 

finns en återvinningsstation för hushållet att 

nyttja. 

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

X   Detaljplanen påverkar inte dem befintliga 

möjligheterna att gå och cykla. Däremot fö-

reslås att förbättra situationen längs med 

John Fröbergs väg i fortsatt projektering av 

förskolan. 

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 
X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Sammanhängande orört 

markområde. 
X   Marken är inte orörd sedan tidigare 

Riksintressen 

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

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   Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Planområdet 

omfattas av ett riksintresse för totalförsvaret 

enligt kapitel 3:9 i miljöbalken. 

Riksintresset som omfattas är - 

Influensområde luftrum (Malmslätt 

flygfält). Bebyggelsen blir inte hög nog att 

utgöra någon störning. 

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 X  

377



 Sid 9 (10)
 

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Kan planen reglera miljöfar-

liga verksamheten? Alternativ 

reglera skyddsåtgärder som minime-
rar störning eller påverkansnivån? 

  Inte aktuellt då detaljplanen inte ger förutsättningar 

för miljöfarlig verksamhet 

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 X  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

 X Förskolan ersätter en tidigare förskola som låg på 

samma plats. 

 
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  
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Begränsad klimatpåverkan  X Förskoleverksamheten innebär biltrafik till och från 

förskolan, samt transport av mat och andra varor. 

Denna ökning bedöms dock vara marginell. Samti-

digt bör åtgärder inom planområdet göras under 

projekteringen för att uppmuntra gång- och cykel 

som primärt transportmedel. Detta omfattar t.ex. 

strategisk placering av cykelparkering med tak 

närmast entréerna. 
Ett rikt växt och djurliv  X En del äldre träd skyddas genom marklov och 

prickmark i detaljplanen. 

 

 

 

Upprättad av 

Johanna Lindgren, planarkitekt 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-05-29  1 (1) 

Dnr KS.2020.0519 

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 

Ansökan ur utvecklingspotten för att införa 
kundreskontraportalen  

Sammanfattning 

Ekonomi- och styrningsavdelningen har en hantering avseende kundfakturor som 

är omodern och som innebär stora arbetsinsatser för såväl ekonomi- och 

styrningsavdelningen som övriga verksamheter. Avdelningen har köpt in en 

kundreskontraportal för flera år sedan men införandet har inte varit möjlig. 

Finspångs kommun har svårt att klara den digitala utmaningen e-fakturering 

innebär i nuvarande kundreskontra i ekonomisystemet. 

Kundreskontraportalen kommer innebära en effektivare och snabbare hantering 

av fakturering, påminnelse och kravhantering. Idag används en ålderdomlig 

hantering som innebär många manuella steg och med flera olika kunduppgifter 

för olika fakturor till samma betalningsmottagare. Införandet av 

kundreskontraportalen kommer innebära att kommunens faktura-och 

kravhantering effektiviseras och inbetalningar till kommunen säkras upp på ett 

bättre sätt. 

Ekonomi- och styrningsavdelningen har svårt att införa kundreskontraprojektet 

inom befintliga personalresurser. En projektplan med resursbehov har tagits fram 

och ledningsstaben ansöker om totalt 400 000 kronor i utvecklingsmedel 

fördelade på 200 000 kronor år 2020 och 200 000 kronor år 2021 för att införa 

projektet.  

Av avsatta medel i utvecklingspotten finns för närvarande 2 992 000 kronor för 

år 2020. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 2 792 000 kronor kvar. 

Förslag till beslut 
1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att införa

kundreskontraportalen

2. Att finansieringen sker genom de avsatta medlen i utvecklingspotten med

200 000 kronor år 2020 och 200 000 kronor år 2021.
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Anette Asklöf 

2020-05-08  1 (2) 

Dnr KS.2020.0531 

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 

Bemyndigande att underteckna handlingar och 
firmatecknare för Finspångs kommun 

I samband med avtal och överenskommelser tecknas mellan Finspångs kommun 
och annan part förekommer det att underskrift av kommunens firmatecknare 
efterfrågas. Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett beslut om att 
vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare. 

I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen 
genom reglementen, delegationsordningar eller andra beslut. Begreppet 
firmatecknare finns inte i kommunallagen.  

Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många 
kommuner via kommunstyrelsen särskilda firmatecknare. 

En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, det vill 
säga underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar, 
borgensförbindelser med mera) i företagets namn. För att effektivisera 
administrationen skiljer kommunen på undertecknande av principiell art och för 
löpande förvaltning. 

Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen, § 50, beslutar styrelsen om rätten 
att underteckna avtal, skrivelser och andra handlingar i styrelsens namn. 

Av kommunstyrelsens delegationsordning följer att delegat som fattat beslut med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning också har rätt att underteckna avtal 
och andra handlingar som omfattas av delegationsbeslutet. . Vid nästa revidering av 
delegationsordningen kommer denna skrivning att tas bort i syfte att tydliggöra var 
rätten att underteckna avtal regleras. 

Förslag till beslut 
Att med stöd av gällande reglemente för kommunstyrelsen utfärda följande 
generella bemyndigande att underteckna från styrelsen utgående handlingar: 

1. Firmatecknare
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande kommundirektör,
administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens firma.
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Kommundirektör, biträdande kommundirektör eller ekonomichef bemyndigas 
att teckna kommunens firma i ärenden som rör löpande förvaltning. 
 

2. Bemyndigande att teckna kommunens skuld- och borgensförbindelser 
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande kommundirektör, 
administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens skuld- och 
borgensförbindelser 
 

3. Undertecknande av köpehandlingar och övriga avtal  
För verkställande av fattade beslut bemyndigas kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, administrativ chef eller samhällsbyggnadschef att å 
kommunens vägnar underteckna handlingar avseende fastighetsförvärv/ 
försäljning och markupplåtelseavtal. 

Inom verksamhetens mål och budget bemyndigas kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, sektorschef, administrativ chef, ekonomichef och HR-chef 
teckna avtal som avser löpande förvaltning. 
 

4. Underteckna delgivningar från Kronofogdemyndigheten eller andra 
myndigheter 
Kommundirektör, biträdande kommundirektör, administrativ chef, 
ekonomichef och HR-chef bemyndigas att underteckna delgivningar. 
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Maria Frisäter 

2020-06-18  1 (2) 

Dnr KS.2020.0651 

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 

Förändrade avgifter matdistribution 

Sammanfattning: 

Matdistribution tätort 

Tillagning och transport hem till kund sker i Finspångs tätort av kostenheten 

respektive transportenheten. Sektor samhällsbyggnad fakturerar sektor vård och 

omsorg utifrån antal levererade portioner enligt fastställt portionspris.  

Matdistribution landsbygd 

Tillagning sker av kostenheten i Hällestad respektive Rejmyre. Transport till 

kund görs av respektive hemtjänstgrupp.  

I Äldreomsorgstaxan Finspångs kommun KS.2018.1037-1 regleras kostnaden för 

matdistribution enligt följande: Kommunens självkostnad. Då matdistribution är 

individuellt behovsprövad är den momsbefriad enligt Skatteverkets 

momsbroschyr. Kost inklusive hemkörning debiteras med kommunens 

självkostnad. 

2018 höjdes kostnaden för matdistribution från 52,91 kr till 60,50 kr då en ny 

modell för kostdebitering togs fram av kostenheten. Den nya modellen innebar 

en ökad fast kostnad för sektor vård och omsorg. Då det inte fanns möjligheter 

att fakturera kund i efterhand verkställdes den nya kostnaden för kund från 1 juni 

2018.  

Felaktigt ändrades avgiften ut till kund 2019 till 52,91 kr per portion. Kostnaden 

som debiterades sektor vård och omsorg från kostenheten var 66,25 kr. Förutom 

kostnaden till kostenheten har sektor vård och omsorg egna kostnader på 

distribution i våra ytterområden, vilken för år 2019 uppgick till 1 mnkr. Den 

faktiska kostnaden i form av missade intäkter som vård och omsorg för 2019 fick 

betala för matdistribution uppgick till 1 397 tkr.  

Inför 2020 har sektor vård och omsorg ändrat frekvens av leverans från fem 

dagar i veckan till tre dagar i veckan, vilket gör att våra egna 

distributionskostnader för 2020 prognostiseras till 700 tkr. För 2020 har priset 

från kostenheten justerats till 67,19 kr per portion (prognos). Pris ut till kund är 

fortfarande 52,91 kr per portion. 
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Alternativ 1 

Skulle sektor vård och omsorg debitera kund den faktiska kostnaden, det vill 

säga även ta med sektorns egna kostnader för distribution i ytterområdena skulle 

priset ut till kund bli 88,14 kr. Det skulle bli en differens för kund om 35,23 kr 

per portion jämfört med 2019. För en brukare med mat varje dag blir skillnaden 

per månad 1056,90 kr. För sektorn skulle det innebära att kostnader och intäkter i 

teorin tar ut varandra. 

 

Alternativ 2 

Skulle kostnaden som sektor vård och omsorg debiteras från kostenheten (67,19 

kr) debiteras ut till kund skulle det bli en differens för kund om 14,28 kr per 

portion jämfört med år 2019. För en brukare med mat varje dag blir skillnaden 

per månad 428,40 kr. För sektorn skulle det innebära en kostnad i form av 

missade intäkter om 700 tkr. Om kommunstyrelsen väljer detta alternativ bör 

sektor vård och omsorgs kostnader beaktas i budgetarbetet för 2021. 

 

Förslag till beslut 

1. Att besluta enligt något av dessa alternativ: 

a) Alternativ 1 enligt text ovan 

b) Alternativ 2 enligt text ovan 
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Dnr KS.2020.0482 

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 

Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 

Sammanfattning 
2017-09-20 antog kommunfullmäktige Finspångs kommuns internationella strategi 
med Dnr: KS.2016.0548. 

2019-02-09 lämnade Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, in en 
motion till kommunfullmäktige om att strategin för det internationella arbetet ska 
vidgas och förnyas samt tydligare främja demokratisk delaktighet, involvera skolor, 
föreningar och lokalsamhället/medborgarna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-19 beslut om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera kommunens internationella strategi i sin helhet, Dnr: 
KS.2019.0184 

2019-06-19 fattades även beslut kring att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa 
en policy för representation vid vänortsbesök samt att vänortsutbyten 
återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med innehåll om besökens syfte, 
genomförande och nytta för Finspångs kommun.  

Vad gäller beslutet att återrapportera till kommunfullmäktige har detta gjorts vid de 
tillfällen som vänortsutbyte har ägt rum sedan dess och kommer att upprätthållas 
framöver.  

Vad gäller policy för representation vid vänortsbesök biläggs dokumentet Riktlinjer 
för representation, mutor och jäv som antogs av kommunfullmäktige 2019-04-24 
med Dnr: KS.2018.0523. 

Angående beslutet att revidera kommunens internationella strategi har förvaltningen 
arbetat fram en reviderad strategi som i ljuset av riktlinjer för politiskt fastställda 
styrdokument kommit att bli ett program. 

I det internationella programmet för Finspångs kommun har det lagts till en 
förhållandevis stor del kring Agenda 2030, hållbarhetsfrågor, möjlighet till extern 
finansiering, skolan, samt de påverkanskanaler som står till buds i internationella 
frågor. Programmet innehåller även delar kring vänortsarbetet och det 
utvecklingsarbetet som både Finspångs kommun och dess vänorter vill realisera, 
framförallt inom skolan.  

Avsnittet kring nätverk och samarbete är uppdaterat samtidigt som 
uppföljningsavsnittet till delar har reviderats.  

Programmet lyfter även fram Finspångs kommun som boendeort och samverkan 
med näringslivet.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att anta Internationellt program för Finspångs kommun  

 

 

 

 

Bilaga 1. Internationellt program för Finspångs kommun 

Bilaga 2. Riktlinjer för representation, mutor och jäv 
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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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I N T E R N A T I O N E L L T  P R O G R A M  

 

 

Inledning 

I en alltmer globaliserad värld, med nya kommunikationssätt, ett internat-

ionaliserat näringsliv, och med medlemskap i EU, ökar möjligheten till in-

ternationella samarbeten och kontakter. Globaliseringen innebär också ett 

ökat beroende av omvärlden, vilket ställer högre krav på omvärldsbevak-

ning. Dessutom kräver stora globala frågor – som klimatförändringar, fat-

tigdomsbekämpning, folkhälsa och mänskliga rättigheter – ett lokalt enga-

gemang för förändring på global nivå. Det globala perspektivet återspelas i 

Finspångs kommuns strategiska plan som från och med 2020 tar sin ut-

gångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.  

  

Ett internationellt program ska vara både vägledande och kunskapsgenere-

rande för samtliga verksamheter i kommunen. En följdeffekt av programmet 

är också att attraktiviteten för Finspångs kommun ska öka, både som arbets-

givare, boendeplats samt besöksmål.  

Internationellt arbete skapar möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte 

med andra kommuner och mellan medborgare i Finspång och andra delar av 

världen. Målet är att tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, re-

surser och perspektiv på verksamheten genom deltagande i olika internat-

ionella projekt och samarbeten. Arbetet ska också leda till ökad kunskap om 

EU, hållbarhets- och globala frågor i organisationen och bland kommunin-

vånare, samt till ökad medvetenhet och tolerans.   

Utgångspunkt för det internationella programmet är de visioner och mål 

som fastställts i Strategisk plan för Finspångs kommun. Det internationella 

programmet lyfter fram perspektiv och områden i den strategiska planen 

som kan ses som verktyg för att arbeta med internationella frågor.  

Ansvaret för samordning av det internationella arbetet ligger på utveckl-

ingsavdelningen, men det internationella arbetet ska vara en integrerad del i 

kommunens ordinarie verksamheter. Det internationella arbetet utgår ytterst 

ifrån verksamheternas mål, behov och ambitioner, men ska även fungera 

näringslivsfrämjande åt kommunen som helhet.   
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Dokumenttyp 

I förarbetet till Finspångs kommuns riktlinjer för politiskt fastställda styrdo-

kument framgår att det som tidigare benämndes som en internationell stra-

tegi till sin karaktär snarare är ett internationellt program. Ett program är en 

mellanform av strategi och plan som kan blanda långsiktiga och översiktliga 

direktiv med mer konkreta. Programmet ska innehålla politiska målsättning-

ar och kan senare följas av en mer detaljerad plan i samma ämne.  

Ett program är planerande till sin karaktär snarare än normerande och är 

framåtblickande, syftar till att ange viljeriktning, målsättning och aktiviteter 

inom ett definierat område.   

Programmet kan betraktas som målsättningar för ett visst område, geogra-

fiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad som vill uppnås 

och vilka effekter som eftersträvas samt 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 verk-

ställighet. Programmet anger inte heller några detaljerade tidsplaner.  

Syfte och mål 

Syftet med Finspångs kommuns internationella program är att vara vägle-

dande för kommunens internationella arbete. Vägledningen utgår från 

kommunens verksamheter men kompletteras med samverkan på regional 

och nationell nivå. Ett viktigt syfte med programmet är att det ska harmoni-

sera med inriktningen i kommunens strategiska plan. 

 

Målen med Finspångs kommun internationella program är följande: 

 

- I linje med målen i den strategiska planen utveckla Finspångs kom-

mun inom internationella frågor 

 

- Öka samverkan med det omgivande samhället inom internationella 

frågor som rör utvecklingen för Finspångs kommun som boende- 

och besöksplats.  

- Stärka Finspångs kommun som arbetsgivare genom ny tillämpbar 

kunskap från andra internationella aktörer och/eller aktörer med erfa-

renhet av internationellt arbete.  

- Arbeta för att åskådliggöra Finspångs kommuns plats och roll i ett 

större globalt sammanhang samt dra nytta av – och återspegla - det i 

kommunens verksamheter.   
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Olika arenaperspektiv 

Finspångs kommuns internationella arbete bedrivs utifrån en rad olika 

arenaperspektiv: Lokal nivå, regional nivå, nationell nivå, EU-nivå, närings-

liv samt vänorter.  

Lokal nivå 

En förutsättning för Finspångs kommuns internationella verksamhet är en 

god samverkan inom kommunens verksamheter och för medborgare samt 

näringsliv. I samverkan med dessa ska Finspångs kommun fungera som 

kunskapsstöd och kommunicerande av information kring framförallt EU-

frågor och Agenda 2030.  

   

Samverkan kan exempelvis bestå av gemensamt påverkansarbete i priorite-

rade sakfrågor, gemensamma utvecklingsprojekt, seminarier, kompetensut-

veckling för politiker och tjänstemän samt deltagande i regionala och nat-

ionella nätverk.  

Skolan är en viktig arena för kommunens internationella arbete. I Finspång 

finns både en FN-certifierad gymnasieskola och EU-ambassadörer på 

gymnasial nivå. 

Skolan är även en av flera arenor där EU-projekt genomförs samt en aktör 

att använda sig av vid kommunens utvecklande av vänortssamarbetena.  

Regional nivå 

I ett större geografiskt perspektiv sker nära samverkan med Region Öster-

götland och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt med regionens övriga 

kommuner. Denna samverkan tar sig uttryck i deltagande i det regionala 

EU-nätverket och en kontinuerlig omvärldsanalys av EU-utlysningar angå-

ende samverkansprojekt. Finspångs kommun strävar också efter att ha en 

god och nära kontakt med länets övriga kommuner vad gäller sådana ini-

tiativ. 

 

Nationell nivå 

Finspångs kommun har antagits och är med i det nationella nätverket Glo-

kala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningspro-

jekt som stärker kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker 

och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete 

mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och finansieras av Sida. 

Finspångs kommun strävar efter att etablera goda relationer med nationella 

forskningsinstitut inom ramen för internationella, globala och hållbarhets-

frågor. Tillsammans med Linköpings universitet har kommunen medverkat i 

ett pilotprojekt om styrning och ledning kopplat till Agenda 2030.  
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EU-nivå 

Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de lagar och regler 

som EU:s institutioner beslutar om. För en kommun innebär detta att unge-

fär hälften av de frågor som tas upp på möten i kommunfullmäktige påver-

kas av EU-lagstiftning
1
Det är därför viktigt att följa med i den politiska ut-

vecklingen inom EU.  

 

Lokal utvecklingspolitik finansieras i allt högre grad med EU-pengar. Det är 

därför av stor vikt att känna till EU:s gemensamma strukturfonder: Europe-

iska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden 

(ESF). Dessa strukturfonder utgör en tredjedel av Europeiska unionens nu-

varande långtidsbudget och kommuner kan söka projektfinansiering inom 

en rad olika områden:  

- Miljöförbättringar 

- Infrastruktur 

- Energiåtgång 

- Forskning och utveckling 

- Arbetslöshet och socialt utanförskap 

- Integration 

- Modernisering av jord- och skogsbruk 

- Ekonomisk utveckling på landsbygden 

Genom att vara aktiv i de påverkanskanaler som finns kan Finspångs kom-

mun dels påverka inriktning på utlysningarna, men även vara förberedd på 

eventuellt relevanta utlysningar. De påverkanskanaler som finns är framför-

allt Regionkommittén och kommissionens öppna samråd, men även Region 

Östergötlands representationskontor som finns i Bryssel.  

Finspångs kommun ska utgöra ett stöd för aktörer verksamma inom kom-

munens organisation i frågor som rör internationellt arbete och då framför-

allt genom att vara ett stöd i ansökan av EU-projektmedel.  

Näringsliv 

Näringslivet i Finspångs kommun har genom sina globala företag stor på-

verkan från övriga världen. Dels genom att kompetensen inhämtas från 

andra delar av världen dels på grund av att man vistas i en global konkur-

renssituation. Därför är det viktigt att hela tiden göra en omvärldsanalys för 

att se var någonstans man befinner sig i förhållande till den övriga världen 

                                                 

1 https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting.401.html 
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och vilka kompetenser som efterfrågas men framförallt vilka kompetenser 

som man själv har och som efterfrågas av övriga världen. Genom att bli 

varse Finspångs kommuns plats i det globala samt det globala i Finspångs 

kommun vidgar man sina perspektiv och vågar på så sätt tänka nytt och ut-

vecklande.  

 

Genom den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång, som delfinansieras 

av Finspångs kommun, så arbetas det utifrån vision 30/35, det vill säga att 

Finspångs kommun ska ha 30 000 invånare år 2035. Detta arbete sker i tät 

kontakt och samverkan med näringslivet i Finspångs kommun.  

 

Vänorter 

Finspångs kommun har flertalet officiella vänortsrelationer med orter i 

Europa. Samverkan mellan vänorter kan exempelvis vara besök mellan 

kommunledningarna men ett lyckat vänortssamarbete ger även avtryck hos 

kommunens medborgare. Exempel på vänortssamarbeten är bland annat den 

årliga sångfestivalen i den tyska staden Finsterwalde och det EU-

finansierade projektet SUPERBcity där den lettiska orten Salaspils i oktober 

2019 besökte Finspång under en veckas tid för att låta sig inspireras och få 

kunskap i vårt förvaltningsarbete med bland annat samhällsplanering, håll-

barhet och avfallshantering. Övriga vänorter är Givet i Frankrike, Yvoir i 

Belgien, Stromberg i Tyskland och Joutsa i Finland.  

 

Vänortsavtalen är i många fall skrivna för en lång tid sedan men det finns 

stora möjligheter att använda vänorterna till fortsatt utbyte inom kommu-

nens verksamheter, framförallt i skolan. Både Finspångs kommun och dess 

vänorter är angelägna om att utveckla vänortssamarbetet till en både mer 

ändamåls- och tidsenlig kontext, exempelvis genom att engagera ungdomar 

och att lyfta hållbarhetsfrågor.   

Strategiska dokument 

Finspångs kommuns internationella arbete tar framförallt vägledning i in-

riktningen av den strategiska planen 2020 – 2022. Detta dokument beskriver 

den övergripande strategiska inriktningen för Finspångs kommun.  

Ytterligare utgångspunkter för Finspångs kommuns internationella arbete är 

Region Östergötlands internationella strategi och Internationell strategi för 

Länsstyrelsen Östergötland 2020-2023 

Syftet med Region Östergötlands strategi är ”att skapa en gemensam platt-

form för internationell samverkan i samverkan med andra aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå”. Länsstyrelsen Östergötland å sin 

sida lyfter bland annat fram ”att samverka med övriga aktörer i länet om 

nationella eller transnationella EU-projekt som ligger i linje med Länsstyrel-

sens prioriterade verksamhetsområden” som ett av målen för deras externa 

arbete.   
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Finspångs kommun ska inhämta stöd och kompetens vid behov för att sä-

kerställa kommunens arbete med internationella frågor. Detta gäller allt från 

finansieringsfrågor till regionalt nätverksutbyte.  

Framgångsfaktorer 

För att Finspångs kommun ska uppnå målet med internationell samverkan 

bör följande kriterier vara uppfyllda: 

- Prioriteringar som utgår från Finspångs kommun strategiska plan 

2020–2022 

- Tydlig koppling till ordinarie verksamhet där man utgår från verk-

samheternas behov 

- Tydlig koppling till kommunens näringsliv och deras roll samt ett 

nära samarbete med gymnasieskolorna i Finspångs kommun 

- Förankring i politiska organ med utsedda kontaktpersoner 

- Verka för långsiktighet, uthållighet och ett aktivt engagemang 

- Skapa strategiska allianser med övriga kommuner i länet, Region 

Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, övriga kommuner och 

regioner i Sverige, vänorterna samt övriga internationella nätverk 

och aktörer 

 

- Kontinuerlig utvärdering och uppföljning 
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I N T E R N A T I O N E L L T  P R O G R A M  

 

 

Nätverk och samarbete 

Vid val av medlemskap i nya nätverk och samarbetsavtal med andra aktörer 

bör det ske utifrån följande principer: 

- Det ska finnas en tydlig och relevant koppling till Finspångs kom-

muns prioriterade sakfrågor och verksamheters behov.  

- Samarbetet ska präglas av ett tydligt mervärde, en ömsesidig nytta 

samt ha en tydlig målformulering.  

- En ansvarig politiker och tjänsteman ska utses för varje medlemskap 

eller samarbetsavtal.  

- Medlemskap och samarbetsavtal ska återrapporteras och utvärderas 

kontinuerligt för att följa upp mervärde och resultat 

Agenda 2030 

I Finspångs kommuns strategiska plan 2020–2022 skrivs det följande om 

mål 17 Genomförande och partnerskap: 

Finspångs kommun vitaliserar det lokala och det internationella arbetet med 

utgångspunkt i de mål som vi har satt upp för vårt Agenda 2030-arbete. 

 

Finspångs kommun prioriterar: 

Lokala, regionala, nationella och internationella nätverk, skolutveckling, 

vänortsutbyten, omvärldsbevakning, EU-medel och finansiering. 

 

Finspångs kommun uppnår målet genom att: 

- Vi utvecklar det internationella utbytet utifrån Finspångs struktur 

och historia, genom att utveckla vårt vänortsutbyte till att handla om 

näringslivsfrågor, föreningar, skola, hållbarhetsfrågor och ungdomar. 

- Vi utvecklar samverkan med civilsamhället genom exempelvis 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

- Vi är en ledande part i implementeringen av Agenda 2030-målen 

- Vi medverkar i lokalt hållbarhetsnätverk med civilsamhälle och nä-

ringsliv 

- Vi tar del av EU-medel och extern finansiering för att utveckla 

kommunens verksamheter 

- Vi planerar och genomför olika folkbildningsinsatser kring Agenda 

2030-målen 
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Sammanfattning 

I den här riktlinjen samlas information kring all representation och samtliga gåvor inom 

Finspångs kommun. 

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på medborgarnas 

uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av medel kan motiveras och att 

alla kostnader har en klar och tydlig verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst 

representationskostnader. 

Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på grundläggande värden 

som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens uppfattning av Finspångs kommun 

baseras bland annat på hur enskild medarbetare eller förtroendevald uppfattas av omgivningen. 

Alla medarbetare och förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att 

omvärlden känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska 

handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn 

eller intresse. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och representationens 

omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern representation och 

personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare 

är avsikten att öka kunskapen och medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda 

bättre förutsättning att känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av 

gåvor och förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när 

dessa erbjuds. 
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Representation 

Representation är en viktig del i Finspångs kommuns verksamhet för att skapa bra relationer 

internt och externt samt för att marknadsföra kommunen. Representation kan vara ett uttryck 

för sedvanlig gästfrihet i form av kommunens värdskap vid exempelvis vänortsbesök och 

studiebesök men också en personalfrämjande åtgärd från kommunen som arbetsgivare. 

Begreppet representation innefattar i den här riktlinjen mat, dryck, kringkostnader, gåvor och 

uppvaktningar. 

Utgångspunkten är att alla som representerar kommunen har ett särskilt ansvar och förväntas 

visa gott omdöme vid utövandet. Representation:  

 ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten,  

 ska ske med omdöme och med hänsyn tagen till vad som är ekonomiskt berättigat och 

nödvändigt, 

 ska godkännas av behörig chef alternativt ansvarig styrelse eller nämndordförande,  

 får inte förekomma i samband med en pågående upphandling,  

 får inte förekomma i samband med myndighetsutövning,  

 får inte ske regelbundet,  

 i hemmet får endast förekomma i undantagsfall och ska skriftligen godkännas i förväg av 

behörig chef. 

Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller 

grupp av personer. I övrigt får inte gåva lämnas i form av bidrag till välgörande ändamål. 

Kommunen kan inte heller ge stöd till välgörande ändamål i form av gratis arbetskraft.  

Dricks ersätts inte av kommunen oavsett sammanhang. Alkohol bekostas i normalfallet inte av 

Finspångs kommun vid intern representation. Om alkoholhaltiga drycker serveras sker det 

med återhållsamhet. Alkoholfria drycker ska finnas som alternativ. Spritdrycker får inte 

förekomma vid varken extern eller intern representation.  

Extern representation 

Extern representation riktar sig mot fysiska och juridiska personer utanför kommunen och 

syftar till att skapa, vidmakthålla och utveckla sådana kontakter som är viktiga för 

verksamheten eller som är ett led i kommunens marknadsföring eller som näringslivsfrämjande 

åtgärder.  

Exempel är representation i samband med kontakter och studiebesök från annan ort, 

marknadsförings- eller näringslivsfrämjande åtgärder, uppvaktningar, kommunens 

representation vid jubileer, invigningar eller andra arrangemang av större dignitet. 
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Representationsgåvor till externa parter kan vara dels profilgåvor, som är gåvor av obetydligt 

värde där kommunens logotype framgår eller representationsgåvor som kan förekomma vid 

exempelvis externa besök, invigningar eller jubileer. 

Redovisning av extern representation 

Extern representation redovisas på särskilt konto och följande ska framgå:  

 syftet med representationen 

 datum för representationen 

 namn och befattning på samtliga som representationen riktar sig mot (undantag för 

mycket stora grupper där namn inte alltid finns tillgängligt) 

 namn på företag eller organisation som gästen/gästerna företräder 

 

Intern representation 

Intern representation är representation som enbart riktar sig till Finspångs kommuns 

förtroendevalda eller medarbetare. Syftet är att främja den interna verksamheten och därmed 

bidra till att skapa goda arbetsförhållanden. Det kan ske vid exempelvis styrelsesammanträden, 

informationsmöten eller personaltillställningar och kan röra sig om måltider i samband med 

interna utbildningar och interna konferenser, enklare förtäring, blommor samt kultur- och 

fritidsaktiviteter.  

Interna möten, arbetsluncher 

Måltider som Finspångs kommun betalar vid interna möten som är av återkommande eller 

löpande karaktär eller interna arbetsluncher är inte representation utan en skattepliktig förmån 

för den förtroendevalde respektive medarbetaren.  

Enklare förtäring som medarbetare eller förtroendevald bjuds på i anslutning till arbetet är inte 

att betrakta som representation och är heller inte föremål för förmånsbeskattning. Närmare 

anvisningar kring förmånsbeskattning finns på Skatteverkets webbsida www.skv.se. 

Interna kurser, konferenser och studieresor 

Deltagande i interna kurser, konferenser och studieresor ska alltid ha direkt samband med 

kommunens verksamhet och deltagande ska alltid vara godkänt av ansvarig chef. Nyttan av 

arrangemanget ska alltid vara tydlig.  

Redovisning av intern representation 

Intern representation ska redovisas på särskilt konto och anteckning ska göras om: 

 syftet med representationen 

 datum för representationen 

 namn på samtliga som deltar (undantag för mycket stora grupper där namn inte alltid är 

tillgängligt)  

 program och deltagarförteckning (interna kurser, konferenser och studieresor) bifogas. 
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Gåvor och uppvaktning till anställda och 

förtroendevalda 

Gåvor till anställda jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Det innebär att en gåva 

från arbetsgivaren alltid är skattepliktig för den anställde. Dock har Skatteverket beslutat om 

beloppsgränser för skatteplikt för att undvika skatt för den anställde och sociala avgifter för 

arbetsgivaren. Gåvor till personal ska alltid ske inom de fastställda beloppsgränserna, dessa 

ändras från år till år och information kring gällande beloppsbegränsningar finns på 

Skatteverkets webbsida www.skv.se. Följande gåvor tillämpas inom Finspångs kommun:  

1. Julgåva 

2. Minnesgåva – gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda (minst sex år) i 

samband med att medarbetare fyller 50 år, när en anställning upphör eller efter viss 

anställningstid (Hedersgåva för lång och trogen tjänst - 20 år för förtroendevalda, 25 år för 

medarbetare). 

3. Blommor vid sjukdom eller andra situationer. Som exempel på tillfällen då en medarbetare kan 

uppmärksammas på detta sätt kan nämnas vid nyanställning, barns födelse, allvarlig sjukdom 

eller en nära anhörigs frånfälle.  

 

Julgåva 

Julgåva kan köpas in till medarbetare i kommunen. Värdet på julgåva får uppgå till högst det 

belopp som enligt Skatteverket utgör gräns för skattefrihet. Information om belopp finns på 

Skatteverkets webbsida www.skv.se. Motsvarande belopp kan istället användas till 

personaltillställning (exempelvis jullunch eller personalfest). Personaltillställningar är skattefria om 

de förekommer högst två gånger per inkomstår, annars måste dessa förmånsbeskattas. 

 

Minnesgåva – 50 år 

Varaktigt tillsvidareanställd arbetstagare som fyller 50 år uppvaktas med gåva, som med fördel 

köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av minnesgåva finns 

på kommunens intranät.  

Minnesgåva – arbetstagare går i pension 

Varaktigt tillsvidareanställd som går i pension erhåller en minnesgåva, som utgörs av gåva som 

med fördel köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av 

minnesgåva finns på kommunens intranät.  
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Minnesgåva - hedersgåva för lång och trogen tjänst 

(anställd i 25 år, förtroendevald i 20 år) 

Anställda och förtroendevalda inom Finspångs kommun och kommunens helägda bolag, som 

utfört mångårig och gagnande gärning ska hedras med hedersgåva enligt nedan angivna 

grunder.  

Gåva 

Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande 

alternativ, armbandsur i guld med inskription, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, 

cykel eller resecheck. Konstföreningen i Finspång eller kommunens kulturfunktion ansvarar 

för urvalet av konstverken.  

Guldur, resecheck, presentkort på cykel och konstverk ska ha likvärdigt värde. 

Rekommenderad prisnivå är 8 360 kronor i gåva i 2019 års penningvärde.   

Samtliga ur och konstverk förses med inskription om utdelningsår, anställningstiden 25 år 

respektive tjänstgöringstid förtroendevald 20 år, givare och mottagarens initialer.  

Anställningstid eller tid som förtroendevald 

Samma regler gäller för anställda och förtroendevalda men med olika kvalificeringstid.  

För att anställda skall erhålla hedersgåva krävs en sammanlagd anställningstid av 25 år i 

Finspångs kommun eller i kommunens helägda bolag. För att förtroendevalda skall erhålla 

samma gåva krävs en sammanlagd tjänstgöringstid av 20 år som företrädare i Finspångs 

kommun, i helägt bolags styrelse eller i organisation där Finspångs kommun har ett starkt 

ägarintresse. Terminsanställningar räknas som halvår.  

Reglerna omfattar samtliga anställningar oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform. 

Reglerna gäller dock ej anställningar som är undantagna genom lag eller förordning; t.ex. 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studie- och yrkespraktik.  

Anställda i verksamhet som genom lag, förordning eller avtal övergått från annan offentlig 

huvudman till kommunens organisation äger rätt att tillgodoräkna sig den anställningstiden 

som grund för hedersgåva, tiden räknas ej med om anställningen hos den tidigare 

huvudmannen redan uppmärksammats med hedersgåva.  

Överlämnande av gåva 

Skulle någon anställd, som uppnått den för gåvan stadgade verksamhetstiden, avlida innan 

gåvan överlämnas, skall gåvan i stället överlämnas till vederbörandes familj.  

Beslut om gåva, tidpunkt och form 

Beslut om hedersgåva samt överlämnandet av denna sker vid tidpunkt och i former som 

kommunfullmäktiges presidium beslutar.  

Förteckning  

Förvaltningen ansvarar för att föra förteckning över utdelade hedersgåvor.  
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Blommor vid sjukdom eller andra situationer  

Blommor kan ges vid olika tillfällen exempelvis vid nyanställning, barns födelse, arbetstagare 

slutar till följd av egen uppsägning, allvarlig sjukdom eller en nära anhörigs frånfälle. 

Om arbetstagare avlider under anställningen ska det på begravningsdagen flaggas enligt gängse 

regler på halv stång vid kommunhuset. Rutiner för flaggning finns på kommunens intranät.  

I samband med jordfästningen ska verksamheten låta sig representeras och/eller sända en 

representativ krans. Verksamheten kan besluta om eventuell krans och representation även i det fall 

då den avlidne har avgått med pension.  
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Mottagande av gåvor och andra förmåner  

Det är inte möjligt att göra en generell uppställning över vad som är tillåtet och otillåtet när 

det gäller mottagande av gåvor och andra förmåner, eftersom varje situation bedöms för sig 

utifrån flera faktorer. Avsikten är därför att anställda och förtroendevalda inom Finspångs 

kommun och dess bolag ska få en ökad kunskap och medvetenhet samt bättre förutsättning att 

känna igen de situationer som ska undvikas och därmed ge vägledning till ett lämpligt 

förhållningssätt när gåvor eller andra förmåner erbjuds. 

Medarbetare ska ta för vana att tala med sin chef när de erbjuds en förmån i tjänsten. Att 

chefen ger sitt ”godkännande” till en viss förmån riktad till medarbetaren innebär inte att 

mutbrott är uteslutet. Det är alltid upp till berörd person att själv bedöma situationen denne 

ställs inför.  

Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig, ska du genast 

meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad. 

Om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig påverkas på ett 

otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning, ska du snarast informera 

lämplig överordnad eller om det är den personen det gäller, den personens överordnade.  

Vad är muta?  

Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter, 

varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag.  

Tagande av muta  

Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för 

annan, tar emot, får löfte om eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin 

tjänsteutövning.  

Givande av muta  

Givande av muta innebär att till arbetstagare eller annan som avses i bestämmelsen om 

mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan 

otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. 

Notera att det är tillräckligt med ett löfte eller ett erbjudande. Gåvan behöver inte ha 

fullbordats. 

Bra kontrollfrågor för den enskilde kan vara: 

 Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig? 

 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 

 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 

 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?  

 

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller 

erbjuder en muta dömas för bestickning, enligt brottsbalken. Enligt brottsbalken gör en 

arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne” tar emot, låter sig utlova eller begära muta 
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eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning”. Den som gör sig skyldig till givande 

eller tagande av muta kan dömas till böter eller fängelse samt skadestånd gentemot 

mottagarens arbetsgivare. Till detta kommer eventuella arbetsrättsliga konsekvenser som 

uppsägning eller avsked. 

Ansvaret för mutbrott omfattar alla anställda och förtroendevalda och är oberoende av 

befattning. Ingen yrkeskategori är undantagen. Känsliga befattningar är de som arbetar med 

myndighetsutövning, entreprenader, avtalsförhandling, upphandling och inköp.  

Gåvor, testamenten, affärsverksamhet och lån 

Inom vissa verksamhetsområden hamnar personal ibland i situationer där de kommer i 

kontakt med brukare/kunder som vill ge gåvor t.ex. chokladaskar, blommor eller pengar som 

tack för gott omhändertagande eller bemötande. 

Personal ombeds ibland att bevittna eller medverka vid upprättande av testamenten. 

Det kan även förekomma affärer mellan brukare/kunder och personal. 

Gåvor 

Personal får endast ta emot gåvor av ringa värde under förutsättning att gåvans art och 

omständigheter vid överlämnandet inte kan ge anledning till antagandet eller misstanke om 

särbehandling av brukaren/kunden. Personal kan acceptera exempelvis fikabröd, frukt, 

choklad eller någon mindre sak som brukaren/kunden tillverkat själv. Brukare/kund måste 

vara medveten om att den inte behöver ge personalen något. 

Penninggåvor 

Brukare/kund och anhöriga vill ofta ge pengar till kaffekassan. Personal ska inte ta emot 

kontanter även om det rör sig om små belopp.  

Förmåner och bonusarrangemang 

Ibland erbjuds personalrabatter på t.ex. inköp eller hantverkstjänster från anhöriga till 

brukare/kunder. Förmånen ska inte accepteras. Det förekommer också olika typer av 

bonusarrangemang t ex flygbonus, SJ Prio eller bonusnätter på hotell. En sådan förmån är 

otillbörlig om den tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren. 

Testamenten 

Personal ska inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en brukare/kund. Det gäller 

även om personalen inte medverkat vid upprättandet eller inte ens känt till testamentet. 

Personal får inte ta del av eller vara delaktig i upprättande av testamenten. 

Bevittnande av dokument som berör enskild 

Personal ska inte medverka vid bevittnande av olika dokument som berör brukare/kund eller 

deras närstående. Bevittnande av faderskapsbekräftelser undantas. 

Affärsverksamhet 

Affärsverksamheter mellan personal och brukare/kund får inte ske. Det gäller i båda 

riktningar. 
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Lån 

Det är inte tillåtet med lån av pengar eller värdesaker mellan personal och brukare/kund. Det 

gäller i båda riktningar. 

Exempel på otillbörliga förmåner 
 

 Penninglån med särskilt gynnsamma villkor 

 Borgensåtaganden eller skuldtäckning 

 Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling osv. 

 Att förfoga över båt, fritidshus, fordon osv. för privat bruk 

 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor  

 Bonusarrangemang där förmånen inte tillfaller arbetsgivaren 

 Restaurang- eller teaterbesök 

 Studieresor, kurser och konferenser 
 

Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna 
 

 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär. 

 Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. 

 Personalrabatter som erbjuda alla anställda via personalportalen eller personalklubben  

 

Exempel bland rättsfall 

 

1. Ett vårdbiträde arbetade inom hemtjänsten hos ett äldre par. Vårdbiträdets dotter fick 

köpa parets bil för 3000 kr. trots att den värderas mycket högre. Hovrätten fällde 

vårdbiträdet för mutbrott och dottern för medhjälp. 

2. En chef vid ett servicehus medverkade till att en i huset boende person upprättade 

testamentet till hens förmån och mottog den testamenterade egendomen sedan testatorn 

avlidit. Domstolen dömde chefen till mutbrott. 

3. Ett företag erbjöd en inköpare en freestyle till ett värde av 298 kr. I gengäld skulle 

inköparen beställa varor för sin arbetsgivares räkning för minst 3 290 kr. Erbjudandet 

ansågs otillbörligt. 

4. En chef på ett kommunalt bolag bjöds med sin fru, av ett företag, till Malaga med 3 

dagars arbete och 3 dagar åt fria aktiviteter och till London tor.-sön. Det fanns inget 

formaliserat program. Chefen dömdes för mutbrott och blev förmåntaxerad till 45 000 kr. 

 

Jäv  

Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda regleras bland annat i 

förvaltningslagen och i kommunallagen. De talar om när vi ska anses ha ett sådant intresse i 

ett ärende att vår opartiskhet kan ifrågasättas. Om vi är jäviga får vi inte delta i 

handläggningen av ärendet. Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet 

överklagas på grund av jävet.  

Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Om vi känner till någon 

omständighet som kan antas utgöra jäv ska vi meddela detta. Det kan ibland förekomma 

situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall bör vi iaktta försiktighet 
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och som förtroendevalda eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Även här 

gäller således att vi inte ska kunna misstänkas för något felaktigt agerande.  

När föreligger jäv?  

För nämndledamöter och anställda föreligger jäv i följande situationer:  

 Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets utgång kan väntas 

medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon närstående.  

 Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon som kan 

vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.  

 Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som vi själva är knutna till.  

 Om vi har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.  

 Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

för vår opartiskhet i ärendet.  

 För ledamöter i kommunfullmäktige endast den första punkten vid behandling av 

ärenden i kommunfullmäktige. 

Läs mer 

http://skl.se/download/18.47f265d5147af9ff17868398/1408723687055/SKL-om-mutor-

jav.pdf 
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Diana Jakobsson 

2020-05-20  1 (1) 

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 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9155 
ledlampor i elljusspåret 2019 

Enligt delegationsbemyndigande 2019-01-13 § 353, kommundirektörens 

vidaredelegation 2019-01-13. Dnr.KS.2017.0953-9, enligt punkt 3.23  

Sammanfattning 

Vallonbyggden har installerat ledlampor i elljusspåret. Projektet har tillkommit 

2019 och totalt budget var på 700 000 kr. Utfallet uppgick till 695 000 kr.  

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 140 000 kr per 

helår och kostnader för internränta med 15 tkr per helår baserat på internränta om 

2,0%. Kapitalkostnaderna finansieras ur kommungemensamma medel. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9155,

ledlampor i elljusspåret 2019.

2. Att ur kommungemensamma medel ramjustera 155 000 kr till sektor

ledningsstab för att finansiera utökade kapitalkostnader.

Johan Malmberg, kommundirektör 
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Startdatum 2019-01

Slutdatum 2020-04

9155

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Driftutfall

Inom Ram

5 500 kr

152 790 kr

-152 790 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Ledlampor i elljusspåret

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut §

694 500 kr

700 000 kr

Kapitalkostnader på:
Ansvar   2330
Verksamhet 3404

Kapitalkostand 150 tkr på  ramjusteras från kommungemensamma medel.
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Helena Wastesson 

2020-01-17  1 (1) 

Dnr KS.2016.0424 

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 

Slutredovisning, Investeringar lekparker, Vita Stan 

Sammanfattning 
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av 
lekplatser skulle genomföras. Lekplats Vita Stan har lyfts fram under kategorin 
nyanläggning.  

Lekplatsen med arbetsnamnet Vita Stan blev klar under sommaren 2019. I 
december 2019 genomfördes en invigning av lekplatsen tillsammans med en 
namngivning, nytt namn på platsen är Lektoro. Lekplatsen riktar sig till målgruppen 
0 år och uppåt och har under sommaren och hösten varit mycket välbesökt.  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 2 107 201 kr. 
Projektet är en del av budgetmedel som beslutats i KS.2016.0424.  

Kapitalkostnader för åtgärden uppgår till 164 000 kr årligen och årliga 
driftkostnader uppgår till 85 000 kr, vilket ekonomichef har delegation på att bevilja 
budgetmedel för från kommungemensamma medel. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisningen Investeringar lekparker, Vita Stan
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Helena Wastesson 

2020-01-17  1 (1) 

Dnr KS.2017.0601 

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 

Slutredovisning, Omdragning av cykelväg mellan 
stationsområdet/Bildningen och Nyhem 

Sammanfattning 

Önskemål och en gång- och cykelväg utanför Bildningen har lyfts från elevrådet 

på Curt Nicolin Gymnasiet. Syftet var att binda samman Bildningen med 

Nyhemsområdet då många studerande rörde sig i området.  

Åtgärden resulterade i en säker gång -och cykelväg med överfart över 

Lillsjöbäcken. Gång-och cykelvägen knyter ihop gång-och cykelvägarna från 

Högklint-Nyhem och Sjöviksområdet till Bildningen. 

I investeringsplan 2018-2020 tillskrevs medel om 1 000 000 kr för åtgärden, 

Dnr: KS.2017.1112.  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 437 257 

kr. Osäkerhet kring utformning av överfart vid Lillsjöbäcken kan ha påverkat 

budgeten i planeringsskedet.  

Kapitalkostnad för åtgärden uppgår till 18 365 kr per år och årliga driftkostnader 

uppgår till 1 320 kr. Ekonomichef har delegation på att bevilja budgetmedel för 

ovanstående från kommungemensamma medel till sektor samhällsbyggnad. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning Omdragning av cykelväg mellan

stationsområdet/Bildningen och Nyhem
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Helena Wastesson 

2020-01-17  1 (1) 

Dnr KS.2018.0114 

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 

Slutredovisning GC-väg Storängsskolan 

Sammanfattning 
Då trafiksituationen utanför Storängsskolan under lång tid har upplevts som otrygg 
ansökte och beviljades Finspångs kommun medfinansiering från Trafikverket till en 
gång -och cykelväg utanför Storängsskolan.  

Syftet med gång-och cykelvägen var att skapa en ökad framkomlighet och en 
trafiksäker miljö för våra elever och samtidigt främja möjligheten för fler att gå och 
cykla till skola och arbete. 

Resultatet genererade i 700 meter gång-och cykelväg med 4 tillgänglighetsanpassade 
passager med förstärk belysning, busskuddar i korsning vid Storängsskolan samt en 
bom som skyddar elever mot bilar som tidigare körde in på skolgården. 

Gång- och cykelväg Storängsskolan sträcker sig längs Södra Storängsvägen och 
kopplar samman gång- och cykelvägnätet Hårstorp - Östermalm. 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun.  Den 
totala kostnaden för åtgärden uppgår 2 056 182 kr varav kommunens del utgör 966 
182 kr. 

Ramjustering för kapitalkostnader minus statsbidrag uppgår till 41 000 kr årligen 
och årliga driftkostnader till 31 000 kr, vilket ekonomichef har delegation på att 
bevilja budgetmedel för från kommungemensamma medel till sektor 
samhällsbyggnad 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning GC-väg Storängsskolan
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Diana Jakobsson 

2020-05-20  1 (1) 

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 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9058 
inköp av FIP bilar 

Enligt delegationsbemyndigande 2019-01-13 § 353, kommundirektörens 

vidaredelegation 2019-01-13. Dnr.KS.2017.0953-9, enligt punkt 3.23  

Sammanfattning 

Räddningstjänsten har investerar i i två nya räddningsfordon (FIP bilar). 

Projektet har tillkommit under 2019 och budget har fördelats genom 

delegationsbeslut KS.2018.0163 med en budget om 2 000 000 kr. Utfallet 

uppgick till 1 600 000 kr. Genom konkurrensutsättning och konjunkturläget så 

blev ombyggnaden, och utrustningen av fordonen billigare än vad som först var 

beräknat. 

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 325 000 per helår 

och kostnader för internränta med 30 000 per helår baserat på internränta om 

2,0%.  

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9058

inköp av FIP bilar

2. Att ramjustera 355 000 kr till sektor samhällsbyggnad från

kommungemensamma medel.

Helene From, samhällsbyggnadschef 
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Startdatum 2020-01

Slutdatum 2020-04

9246

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Fordon inköp 

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § Dnr KS.2020.0017-12

2 015 957 kr

2 040 000 kr

Driftutfall

Inom Ram

24 043 kr

443 510 kr

-443 510 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Kapitalkostnader på:
Ansvar   5240
Verksamhet 9232

Kapitalkostand 440 tkr på  tas inom enhetens ram. Kapitalkostnad kommer kunna finansieras genom 
minskade leasingsavgifter för utköpta bilar.
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Diana Jakobsson 

2020-05-20  1 (1) 

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 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9246 
Inköp fordon transportservice 

Enligt delegationsbemyndigande 2019-01-13 § 353, kommundirektörens 

vidaredelegation 2019-01-13. Dnr.KS.2017.0953-9, enligt punkt 3.23  

Sammanfattning 

Transportservice har köpt in nio fordon av märket VW under våren 2020. Dessa 

bussar används till skolskjuts-, omsorgs- samt färdtjänstresor. Fordonen har 

tidigare varit under leasing via Söderbergs finans och avtalen gått ut under våren 

2020. 

Projektens budget på 2 042 tkr har tilldelats genom delegationsbeslut 

KS.2020.0017. Utfallet uppgick till 2 020 tkr. 

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 400 tkr per helår 

och kostnader för internränta med 40 tkr per helår baserat på internränta om 

2,0%. Kapitalkostnader tas inom enhetens ram. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9246,

Inköp fordon transportservice

Helene From, samhällsbyggnadschef 
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Startdatum 2020-01

Slutdatum 2020-04

9246

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Fordon inköp 

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § Dnr KS.2020.0017-12

2 015 957 kr

2 040 000 kr

Driftutfall

Inom Ram

24 043 kr

443 510 kr

-443 510 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Kapitalkostnader på:
Ansvar   5240
Verksamhet 9232

Kapitalkostand 440 tkr på  tas inom enhetens ram. Kapitalkostnad kommer kunna finansieras genom 
minskade leasingsavgifter för utköpta bilar.
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Fredrik Björkman 

2020-05-28  1 (1) 

Dnr KS.2019.0560 

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 

Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9124 
Förvaltningshus taggsystem 

Sammanfattning 

Taggsystemet i förvaltningshuset slutade fungera. Systemet var uttjänt och 

behövde ersättas för att säkerställa driften. 

Vid val av system valdes RCO kortläsarsystem som är en välkänd leverantör. 

Systemet används i ett flertal av kommunens fastigheter. 

Projektet ingick i reinvesterings- och underhållsplan 2019 KS.2019.0017-66 och 

utfallet uppgick till 683 000 kr. 

Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter. 

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 23 000 kr per helår 

och kostnader för internränta med 13 000 kr per helår baserat på internränta om 

2,0%. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur kommungemensamma medel av 

ekonomichef på delegation. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9124,

Förvaltningshus taggsystem
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Startdatum

Slutdatum 2019-03

9124 2110

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra

Ny hyra för hyresgäst

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

0 kr

36 427 kr

-36 427 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall

Beräknat utfall

Differens

Driftutfall

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Förvaltningshuset Taggsystem

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2019.0017-66

683 000 kr

683 000 kr

Projektet finansieras ur Reinvesterings- och underhållsbudgeten.

Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 23 000 kr per helår och kostnader för 
internränta med 13 000 kr per helår baserat på internränta om 2,0%. 

ansvar 5420
ve 9100
akt
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Fredrik Björkman 

2020-05-12  1 (5) 

Dnr KS.2020.0556 

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 

LSS-boende Sundsvägen 

Sammanfattning 

Finspångs kommun planerar för ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter på en tomt 
i anslutning till Sundsvägen. Den bedömda investeringskostnaden är i 
storleksordningen 40–50 Mkr.  

Kommunen planerar ett antal fastighetsinvesteringar de kommande åren vilket 
medför en önskar man genomföra den aktuella upphandlingen som en 
hyresupphandling för att möjliggöra ytterligare investeringar.  

Förvaltningen har sökt stöd i upphandlingsförfarandet genom auktoriserad konsult. 

Förslag på process 

Marknadsundersökning 
Hyresupphandlingar är fortfarande förhållandevis ovanliga. Det innebär att både 
leverantörer, i det här fallet fastighetsbolag och entreprenörer, och beställare är mer 
eller mindre ovana. 

Slutgiltig leverantör kommer att vara ett fastighetsbolag men det kommer också att 
finnas intresse hos entreprenörer för denna form av upphandling. En entreprenör 
kommer dock att behöva liera sig med ett fastighetsbolag för att kunna lämna 
anbud.   

För att få en bild av intresset hos leverantörsmarknaden och få en bättre bild av 
vilka krav som är lämpliga att ställa bör tid läggas på dialog med leverantörer.  
Förslagsvis bjuds 5–6 olika leverantörer in till separata möten med kommunen. Det 
kan vara lämpligt att bjuda in både fastighetsbolag och entreprenörer.  

Det råder en missuppfattning hos många myndigheter att möten med leverantörer 
skulle vara tveksamma ur ett likabehandlingsperspektiv. Detta är enligt vår 
upphandlings expertis felaktigt. Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar 
denna typ av dialoger.  

Erfarenhetsmässigt bidrar även denna typ av dialoger till att skapa intresse för 
upphandlingen och bidrar till att öka antal anbud. Dialogen blir därmed också en 
marknadsföring av upphandlingen. 
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Fredrik Björkman 

2020-05-12  2 (5)  

Dnr KS.2020.0556  

  

 

 

 

Förhandlat förfarande   
Kort uttryckt får förhandlat förfarande användas om den upphandlande 
myndighetens behov inte kan tillgodoses av en standardlösning. Det är ställt utom 
allt tvivel att den aktuella upphandlingen får och bör genomföras med förhandlat 
förfarande.  
Förhandlat förfarande är ett två-stegsförfarande där beställaren i det första steget 
annonserar en inbjudan att lämna anbud. När ansökningarna inkommit görs en 
selektering och endast de utvalda leverantörerna får sedan i nästa steg lämna anbud. 

Selektering av anbudssökanden 
Det första steget syftar till att välja ut, selektera, de anbudssökande som i nästa steg 
ska få lämna anbud. Som i alla upphandlingar för att överhuvudtaget kunna bli 
godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven innebär att 
anbudsökande ska ha ekonomisk stabilitet, inte ha skulder till kronofogden etc. och 
kunna uppvisa erfarenhet av det som upphandlas.  
 
Det viktigaste är dock att ta fram selekteringskriterier. Målet med selekteringen är 
att välja ut de anbudssökande leverantörer som får gå vidare till steg 2.  
 
För att ta fram selekteringskriterierna kan det vara lämpligt att genomföra en enkel 
workshop eller liknande. Förenklat innebär selekteringen att exempelvis de 
anbudssökande som förvaltat flest LSS-boenden kommer på första plats, den som 
förvaltar näst flest kommer på andra plats osv. I inbjudan så ska det vara angivet 
hur många som kommunen har för avsikt att i nästa steg få lämna anbud.  
Erfarenhetsmässigt så är 5 ett lämpligt antal. Det är tillräckligt få för att 
anbudssökanden ska tycka att det är värt att lägga ner arbete på ett kvalitativt bra 
anbud och tillräckligt många även om en eller flera selekterade leverantörer i det 
nästa steget väljer att inte lämna anbud. 

Utvärderingskriterier i steg 2     
Oavsett hur långt kommunen har kommit i sitt arbete med att ta fram 
kravspecifikation så bör kraven utformas som funktionskrav där anbudsgivaren får 
komma med lösningar på hur funktionen ska uppnås. Utvärdering av funktionskrav 
innebär att beställaren bedömer lösningarna och betygsätter dessa. 
  
Tänkbara kriterier är exempelvis estetisk utformning. Mervärden kopplade till 
verksamheten samt naturligtvis priset, i detta fall hyran.  
 
Priset ska dock inte vara det enda utvärderingskriteriet, för då finns det inget att 
förhandla om annat är att pruta på priset. Upphandlingar där endast priset 
utvärderas lockar inte seriösa leverantörer som levererar kvalitet. 
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Fredrik Björkman 
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Dnr KS.2020.0556  

  

 

 

Förhandlingar 
Förhandlingar inom ramen för förhandlat förfarande syftar inte i första hand till att 
pressa priser. Prisförhandlingar kan mycket väl vara en del av en förhandling men 
det främsta syftet är att anpassa anbuden så att det passar så bra som möjligt för de 
behov som upphandlingen ska fylla. Exempel på en sådan förhandling kan vara att 
beställaren bedömer att anbudsgivarens planlösning inte är helt optimal och ber då 
anbudsgivaren att inkomma med ett reviderat förslag.  
 
Det reviderade förslaget kanske innebär en fördyring men det gör istället att det 
kvalitativa betyget höjs varför anbudets jämförelsetal ändå blir bättre. 
Förhandlingarna innebär också att beställaren kan påverka utformningen i stor 
utsträckning. Den påverkan sker innan kontrakt har tecknats och det innebär att 
konkurrenstrycket fortfarande finns kvar vilket innebär att förändringar under 
förhandling sannolikt blir mindre kostsamma än om de tas som ÄTA-arbeten efter 
att kontrakt tecknats.  

Förhandlat förfarande och överprövningar  
Det finns ingenting som talar för att risken för överprövningar skulle öka på grund 
av att förhandlat förfarande används. Det är snarare tvärtom. I och med att 
beställare och leverantörer kan diskutera innehållet i förfrågningsunderlaget kan 
missförstånd undvikas. Dialogen innebär också en större förståelse mellan 
anbudsgivare och beställare. Vilket minimerar riskerna. 

Hyrestid  
De flesta hyresupphandlingar har en kontraktstid på 15–25 år. Ur ett 
leverantörsperspektiv är att ju längre hyrestider att föredra vilket leder till lägre hyra. 
I tidigare kontakter med leverantörer framgår att det skiljer i storleksordningen 8–10 
% i hyra mellan ett 10-årigt respektive 20-årigt hyresavtal. Ett långt hyresavtal 
innebär mindre risker för en leverantör och gör det mer attraktivt att lämna anbud. 

Undvik återköpsklausuler     
Utifrån ett leverantörsperspektiv finns det inga fördelar med en återköpsklausul. En 
leverantör vill ha långsiktiga avtal och det normala är att när den ursprungliga 
hyrestiden löpt ut så förlänger man avtalet. Återköpsklausuler är osäkerhetsfaktorer 
som gör det mindre attraktivt att lämna anbud. Om återköpsklausulen innebär att 
man kan återköpa bara efter några år så kan det bli helt ointressant för vissa. I det 
fall kommunen ändå skulle var orolig över att inte ha tillräcklig kontroll över 
fastigheten, finns möjligheten att avtala om en förköpsrätt. Då leverantören har för 
avsikt att sälja fastigheten, har kommunen rätt att utnyttja sin förköpsrätt om de 
finner den presumtive köparen vara en olämplig aktör. 

Köp av marken ska ingå i upphandlingen 
I en hyresupphandling är det leverantören som finansierar projektet. Leverantören 
behöver i normalfallet belåna tomten som en del av finansieringen. En arrenderad 
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tomt kan inte belånas. Av den anledningen så bör köp av marken vara en del av 
upphandlingen.  
 

Tidplan  
Upphandlingar är tidsödande och det främsta skälet är att svårigheten att samla 
kompetens och beslutsfattare till möten. En avgörande faktor för att kunna hålla 
tidplaner är att redan från början planera in möten avseende framtagande av 
förfrågningsunderlag, förhandling och utvärdering.  
Under förutsättning att mötesplaneringen fungerar kan nedanstående översiktliga 
tidplan vara rimlig: 
 
Aktivitet Tidsåtgång   Kommentar 

Projektupptstart 

 

 

  

 

1–2 veckor  

Marknadsundersökning

 

  

2–3 veckor  

Framtagande av 

anbudsansökan 

 

  

2–3 veckor  

Ansökningstid  

 

  

 

30 dagar  30 dagars ansökningstid är 

minimitid enl. LOU 

Arbete med selektering

 

  

 

1–2 veckor  

Framtagande av 

förfrågningsunderlag 

2–4 veckor Detta arbete kan utföras 

parallellt under 

ansökningstiden så det 

innebär i praktiken att 6 

veckor kan användas till att 
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ta fram förfrågningsunderlag. 

Anbudstid  

 

   

 

8 veckor Enligt LOU räcker det med 

25 dagar men för att få bra 

anbud bör tiden förlängas till 

minst 2 månader 

Förhandlingar och 

utvärdering 

3–6 veckor Angiven tid är naturligtvis 

kraftigt beroende på antalet 

anbudsgivare.  

Slutligt val av leverantör 1 vecka   

Avtalsspärr  1 vecka 10 kalenderdagar 

Total tid  25 - 34 veckor (6–8 

månader) 

 

 
 
 

Förslag till beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att genomföra en hyresupphandling 

avseende LSS boende Sundsvägen 

2. Att finansiering av hyresupphandlingen sker inom sektor 

Samhällsbyggnad 

3. Att driftkostnad och hyra belastas sektor Social omsorg 

4. Att ärendet omedelbart justeras   
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Cristina Lindén 

2020-05-14  1 (1) 

Dnr KS.2020.0551 

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 

Köp av fastigheten Finspång Lotorp 3:26 

Sammanfattning 
Lotorps stugby finns på fastigheten Lotorp 3:26. När ägaren av Lotorp 3:26 bestämt 
sig för att avveckla sin verksamhet med stugbyn på fastigheten har olika lösningar 
diskuterats med Finspångs kommun.  

Kommunen ser ett värde i att förvärva fastigheten Lotorp 3:26 och därigenom få en 
möjlighet tillskapa ytterligare stugor på Grosvad genom att flytta stugorna till 
Campingen på Grosvad. Förvärvet av stugorna anses vara ett viktigt steg i 
utvecklingen av Arena Grosvad för att kunna förverkliga områdets externa potential 
som till exempel vid stora arrangemang, läger, cuper med mera. Stugorna kan vid ett 
senare tillfälle överföras till fritidsavdelningen. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har ett strategiskt och centralt läge i Lotorp strax norr om 
Lotorps skola.  

Utifrån denna bakgrund ser kommunen att det är strategiskt att köpa den aktuella 
fastigheten. 

En värdering har tagits fram som underlag för diskussion om pris för fastigheten 
och nu är kommunen och fastighetsägaren överens om ett köpeavtal. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har en areal om 7 077 kvadratmeter. På fastigheten finns 
fyra uthyrningsstugor (4-5 bäddar vardera), förrådsbyggnad, grillkåta och sophus. 
Målsättning är att stugor ska kunna flyttas till kommande säsong efter att 
detaljplanen för Grosvad har vunnit laga kraft. Drift av anläggningen fram till en 
flytt planeras ske med hjälp av lokal föreningsverksamhet.  

Köpeskillingen uppgår till 2 100 000 kronor till detta kommer stämpelskatt om 
90 000 kr 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna ovan beskrivet köp av fastigheten Lotorp 3:26.

2. Att förvaltningen får i uppdrag att teckna köpekontrakt med

fastighetsägaren till Lotorp 3:26.

3. Att finansiering om 2 190 000 kr sker inom ramen för exploatering för
boende och näringsliv enligt beslut 2019-§ 173, KS.2019.0199.
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Cristina Lindén 

2020-05-14    

Dnr KS.2020.0551  

  

 
4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och ränta. 
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Lotorp 3:26
1:3 000
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Cristina Lindén 

2020-06-29  1 (2) 

Dnr KS.2020.0714 

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 

Markanvisning och planuppdrag berörande Rejmyre 
kyrkogård 

Sammanfattning 

Finspångs församling, nedan kallad ”kyrkan”, har inkommit med en begäran till 
kommunen om att få utöka Rejmyre kyrkogård. Det rör fastigheten Rejmyre 1:69 
och att detta ska ske genom att fastigheten utökas med angränsande kommunal 
mark väster, norr och öster om kyrkogården (del av fastigheterna Rejmyre 1:131, 
1:167, 1:233 och 1:258). Syftet med utökningen att möjliggöra en framtida 
utbyggnad och utökning av kyrkogården.  

Kyrkan har i samma begäran även framfört att man önskar förvärva Rejmyre gamla 
kyrkogård som ligger längs med Glasbruksvägen, mellan Granebovägen och 
Villaparksvägen. Den gamla kyrkogården ligger inom kommunens fastighet Rejmyre 
1:131. 

Kommunen har ställt sig positiv till kyrkans båda önskemål och har tillsammans 
med kyrkan inlett diskussioner kring hur arbetet ska bedrivas framåt. 

Utökningen av Rejmyre kyrkogård ska ske genom fastighetsreglering. För att 
utökningen ska vara möjlig så måste en ny detaljplan tas fram. 

Kommunstyrelsen godkände 2015-02-02 en begäran om detaljplaneläggning för 
fastigheterna Rejmyre 1:69, 1:131 och 1:167 (Ks § 45, dnr. 2014.0461.232). Syftet 
med planläggningen var att utöka kyrkogårdsområdet för att kunna uppföra förråds- 
och personalbyggnader. 

Förvärvet av Rejmyre gamla kyrkogård ska ske genom att en ny fastighet avstyckas. 
Den gamla kyrkogården är planlagd som ”område för begravningsändamål” och 
ingen ny detaljplan behöver därför tas fram. 

För att tydliggöra förutsättningarna för kyrkans markförvärv, både utökningen av 
Rejmyre kyrkogård och förvärvet av Rejmyre gamla kyrkogård, tecknas ett 
markanvisningsavtal mellan kommunen och kyrkan 
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Cristina Lindén 

2020-06-29  2 (2)  

Dnr KS.2020.0714  

  

 

 

Förslag till beslut 
 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för nuvarande 

Rejmyre kyrkogård (Rejmyre 1:69) samt en utökning av kyrkogården (del av 

fastigheterna Rejmyre 1:131, 1:167, 1:233 och 1:258) 

2. Att godkänna att markanvisning sker till kyrkan av mark för utökning av 

Rejmyre kyrkogård (del av fastigheterna Rejmyre 1:131, 1:167, 1:233 och 

1:258) 

3. Att godkänna att markanvisning sker till kyrkan av Rejmyre gamla kyrkogård 

(del av fastigheten Rejmyre 1:131) 

4. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivna markanvisningsavtal 
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Rejmyre Kyrka markköp
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Fastighet  
REJMYRE 1:131
Fastighetsnyckel: 50007343 Uppdaterad datum: 2019-03-01

Distriktsnamn: Allmän del senast ändrad: 20130313

Status: Levande Senast ändrad: 2019-09-09
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Magnus Pirholt 

2020-07-15  1 (2) 

Dnr KS.2019.1228 

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 

Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Eva Kiusalaas som önskar att en hundrastgård 
anläggs i Rejmyre. E-förslaget har fått över 90 namnunderskrifter och enligt 
förslagsställaren är det många av invånarna i Rejmyre som har sällskaps-, bruks- 
eller jakthundar som ser positivt på förslaget.  

Förslagsställaren beskriver vidare att en lämplig plats för en hundrastgård skulle 
kunna vara ”Dalen” i Rejmyre.  Det är en grönyta i anslutning till Apoteksvägens 
östra sida i höjd med Backgårdsvägen.  

Vid kontakt med Eva Kiusalaas så förklarar förslagsställaren att det finns en buskar 
och träd som kan utgöra del av hundrastgården och att det inte kommer störa andra 
verksamheter som exempelvis Skogsröjet eller Rejmyre marknad. Förslagsställaren 
förklarar även att det finns ett behov bland äldre personer som inte längre har den 
fysiska förmågan att kunna motionera sina hundar, vilket även medför att hundarna 
har svårt att socialisera sig.  

När det gäller den plats som förslagsställaren anger så är den planlagd som allmän 
plats, parkmark. Likt övriga tätorter utanför Finspångs centralort så är inte 
Finspångs kommun generellt inte huvudman för de områden som är planlagda som 
allmän plats utanför centralorten. Huvudman för allmän plats i Rejmyre och det 
föreslagna området är Rejmyre vägsamfällighet. Det innebär att det är Rejmyre 
vägsamfällighet som förvaltar och sköter såväl körvägar som gång- och cykelvägar 
och parkmark i Rejmyre. Dialog kring anläggande av en eventuell hundrastgård bör 
därmed föras med vägsamfälligheten.  

Utifrån andra medborgarförslag som inkommit till kommunen rörande 
hundrastgårdar i Finspångs centralort så har kommunen beslutat att på prov anlägga 
en hundpark i anslutning till Grosvadsområdet. Hundparken beräknas vara 
färdigställd till hösten och tillsyn av den sker i samarbete med en förening/nätverk. 
Efter att den har tagits i drift kommer en utvärdering ske innan eventuella ytterligare 
anläggningar kan komma till stånd. 

Med anledning av att Finspångs kommun inte är huvudman för allmän plats i 
Rejmyre så ses det inte möjligt utifrån det inkomna e-förslaget att kommunen 
tillskapar en hundrastgård i Rejmyre. Förslagsställaren uppmanas att ta kontakt med 
Rejmyre vägsamfällighet för fortsatt eventuell beredning av förslaget och dialog 
med kommunen. 

435



   
Magnus Pirholt 

2020-07-15  2 (2)  

Dnr KS.2019.1228  

  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå e-förslaget om hundrastgård i Rejmyre 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Hundrastgård i Rejmyre 

Sammanfattning 

Hundägarna i Rejmyre önskar en hundrastgård i Rejmyre. 

Beskrivning 

Rejmyre 11 maj 2019 
Hundrastgård i Rejmyre 
 
Jag / Vi har varit i kontakt med er digitalt och uppmanats att samla 30 namnunderskrifter för att detta 
ska tas upp i kommunalnämnden. Det har snabbt blivit över det tredubbla antalet namnunderskrifter 
(98), så behovet är stort och stöds av Rejmyres innevånare. 
 
Rejmyre samhälle är en levande och aktiv ort med faciliteter som affär, distriktsvård, äldreomsorg, 

förskola, skola osv. I samhället finns människor i alla åldrar och med olika behov. 
 
Många av oss har sällskaps-, bruks-, eller jakthundar, vilket säkerligen kan stödjas av att hunden är 
människans bästa vän. Man skulle också kunna vända på det ”att låta människan vara hundens bästa 
vän” 
 
De flesta hundar i Rejmyre har inte möjligheten att ”fritt” kunna röra sig med andra hundar, att 
rangordna sig, som är ett naturligt sätt att vara för en hund. Detta är en konsekvens av det koppeltvång 
som finns i vårt samhälle. 
 
Jag menar inte med detta att hundar ska släppas lösa i ett samhälle med trafik i alla dess former (bil, 

moped, cykel, promenad osv), detta skulle med stor sannolikhet innebära ett riktigt kaos. Däremot ett… 
 
…förslag, en hundrastgård skulle vara en lösning. Vi har funnit en plats kallad ”Dalen” enligt Rejmyras 
adresskarta från 1975, som kunde vara lämplig. Vi har tänkt oss den nedre delen som inte hindrar P-
platser till aktiviteter som ”Rejmyre marken” eller ”Skogsröjet”. 
 
Bifogad ”skannad” lista med namnunderskrifter och en bild på den föreslagna platsen för hundrastgården 
 
Ser framemot en fortsatt dialog med er 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 Eva Kiusalaas 2019-05-20  

 

2 Mimmi Pettersson 2019-05-20  

 

3 Linda Maasing 2019-05-20  

 

4 Zandra Dahlberg 2019-05-20  

 

5 Jesper Heiskanen 2019-05-20  

 

6 Cissi Wärn 2019-05-20  

 

7 Mari Schilling 2019-05-20  

 

8 Ronnie Maxe 2019-05-20  

 

9 Pia Olofsson 2019-05-20  

 

10 Johnny Vinrot 2019-05-20  

 

11 Sofia Eriksson 2019-05-20  

 

12 Jan Eriksson 2019-05-20  

 

13 Karolina Gutsafsson 2019-05-20  

 

14 oläslig noname 2019-05-20  
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

 

15 Inga Wester 2019-05-20  

 

16 Johan noname 2019-05-20  

 

17 Michelle Jönsson 2019-05-20  

 

18 Agneta noname 2019-05-20  

 

19 Eivor Lindström 2019-05-20  

 

20 Inger Lindström 2019-05-20  

 

21 Elin Svanberg 2019-05-20  

 

22 Veronica Hjalmarsson 2019-05-20  

 

23 Emelie Kihlström 2019-05-20  

 

24 Christina G 2019-05-20  

 

25 oläsligt Jenny? 2019-05-20  

 

26 Stefan G 2019-05-20  

 

27 Elin Karlsson 2019-05-20  

 

28 Birgitta Johansson 2019-05-20  

 

29 Joacim Wall 2019-05-20  

 

30 Jan-Inge Wall 2019-05-20  

 

31 Eija Natjussi 2019-05-20  

 

32 Melker Bergström 2019-05-20  

 

33 Fredrik H 2019-05-20  

 

34 Anna Karlberg 2019-05-20  

 

35 Bert Ottosson 2019-05-20  

 

36 Lotta Wall 2019-05-20  

 

37 Jennie noname 2019-05-20  

 

38 Ulla Hallberg 2019-05-20  

 

39 oläsligt noname 2019-05-20  

 

40 oläsligt noname 2019-05-20  

 

41 oläsligt noname 2019-05-20  

 

42 oläsligt noname 2019-05-20  

 

43 Anna Källman 2019-05-20  

 

44 Maggan Oldestam 2019-05-20  

 

45 Alexander Näppi 2019-05-20  

 

46 Maud Engström 2019-05-20  

 

47 Maria noname 2019-05-20  

 

48 Pelle Larsson 2019-05-20  

 

49 Maria W 2019-05-20  

 

50 S Karlsson 2019-05-20  

 

51 Maria Karlsson 2019-05-20  

 

52 Jonas B 2019-05-20  

 

53 Lena Holm 2019-05-20  

 

54 Jörgen Skagerström 2019-05-20  

 

55 Anton Hietala 2019-05-20  
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

 

56 Sabina Creutz 2019-05-20  

 

57 Margareta Nyrén 2019-05-20  

 

58 Eva noname 2019-05-20  

 

59 oläsligt noname 2019-05-20  

 

60 Gunnel noname 2019-05-20  

 

61 Inger Frisk 2019-05-20  

 

62 Lennart noname 2019-05-20  

 

63 Ågemyr noname 2019-05-20  

 

64 Susanne Sjöholm 2019-05-20  

 

65 Jeanette Petersson 2019-05-20  

 

66 Annette noname 2019-05-20  

 

67 Micke W 2019-05-20  

 

68 oläsligt noname 2019-05-20  

 

69 Mats Claesson 2019-05-20  

 

70 Anna Samuelsson 2019-05-20  

 

71 Tina Englund 2019-05-20  

 

72 Erika Dolk 2019-05-20  

 

73 Monica Eriksson 2019-05-20  

 

74 Bertil Selling 2019-05-20  

 

75 Linda Selling 2019-05-20  

 

76 Cecilia Rosenberg 2019-05-20  

 

77 Karl Rosenberg 2019-05-20  

 

78 Öhman noname 2019-05-20  

 

79 Kristin noname 2019-05-20  

 

80 Göran Joelsson 2019-05-20  

 

81 Sandra Pettersson 2019-05-20  

 

82 Maud Andersson 2019-05-20  

 

83 Sannah Engman 2019-05-20  

 

84 Markus Frank 2019-05-20  

 

85 Anna Larsson 2019-05-20  

 

86 Eva Basil 2019-05-20  

 

87 Stefan Rehn 2019-05-20  

 

88 Siv M 2019-05-20  

 

89 Pia W 2019-05-20  

 

90 Ingrid Massing 2019-05-20  

 

91 Veronica Gabrielsson 2019-05-20  

 

92 Eva Lindström 2019-05-20  

 

93 Bengt Lindström 2019-05-20  

 

94 oläsligt noname 2019-05-20  

 

95 Familjen M 2019-05-20  

 

96 Elin Vestberg 2019-05-20  
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

 

97 Torulf Claesson 2019-05-20  

 98 Hanna Svanberg 2019-05-20  

 99 Johanna Bergman 2019-07-27  
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Rojyar Khalili 

2020-07-02  1 (1) 

Dnr KS.2020.0388 

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

E-förslag barnomsorg i Grytgöl

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 1:24. 

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och kortsiktiga 
åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades flera brister bland 
annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är klassificerad som 
lärarbostad.  

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 
personalens anställningsformer och likvärdig utbildning för samtliga barn och elever 
är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska avvecklas för att 
istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola vid närliggande 
områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Ett e-förslag har lämnats in till Finspångs kommun där 271 medborgare har skrivit 
under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska omsorgen i 
Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 
dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk 
natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 
gemenskap. En investering från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga 
lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl 
intill skolan. Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och 
kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och sena kvällar för 
skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen gynnar inte bara 
barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, Hällestad och 
Sonstorp som då inte behöver konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig del 
eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat 
invånarantal i kommunen.” 

Förvaltningen har utrett frågan i ärendet pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr: 
KS.2020-069 och beslut kommer att fattas i kommunstyrelsen. Utifrån detta föreslår 
förvaltningen att anse att e-förslaget behandlas i samma ärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Att frågan behandlas inom ramen för pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr.

KS.2020-069.

2. Att anse e-förslaget besvarat.

3. Att delge förslagsställaren beslutet.
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e-förslag Barnomsorgsbehov på landsbygden 

Sammanfattning 

Behåll den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl. 

Beskrivning 

Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! 
Under många år har dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 
gemenskap. 
En investering från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl intill skolan. 
Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. 
Att bevara den pedagogiska omsorgen gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, Hällestad och Sonstorp som då inte behöver 
konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat invånarantal i kommunen. 

Annelie Joelsson 

annelie-joelsson@telia.com 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 Annelie Joelsson 
2020-
03-03 

 

 2 Frida Hedberg 
2020-
03-03 

 

 3 Anna Nordgren 
2020-
03-03 

 

 4 Jenny Andersson 
2020-
03-03 

Var med och rädda våran barnomsorg i grytgöl , en väl fungerande verksamhet där barnen är trygga och 
mår bra ! 

 5 
Andreas 

Thyselius 

2020-

03-03 
En självklarhet 

 6 
Mikael 
Lennartsson 

2020-
03-03 

 

 7 jimmy blom 
2020-
03-03 

 

 8 Jessica Eklund 
2020-

03-03 
 

 9 Rickard Joelsson 
2020-
03-03 
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 10 Karin Hasselgren 
2020-
03-03 

 

 11 Tilde Adolfsson 
2020-
03-03 

jag är idag 18 år och jag ser tillbaka på min tid i föräldrahuset i Grytgöl med mycket värme och trygghet. 
jag önskar att mina egna barn ska få gå där när den tiden kommer. 

 12 Tobias Hellqvist 
2020-
03-03 

Bevara landsbygden, 
Tobias Hellqvist 

 13 Petra Hellqvist 
2020-
03-03 

 

 14 Lovisa Malmlöv 
2020-
03-03 

 

 15 jörgen adolfsson 
2020-
03-03 

 

 16 Linda Thyselius 
2020-
03-03 

 

 17 
Jan-Markus 
Furufrid 

2020-
03-03 

Ett väldigt bra och viktigt förslag! 

 18 
Carina 
Pettersson 

2020-
03-03 

 

 19 malin adolfsson 
2020-
03-03 

 

 20 Hanna Karlsson 
2020-
03-03 

 

 21 Anna Holm 
2020-
03-03 

 

 22 Kent Sepic 
2020-
03-03 

 

 23 Bo-Göran Wall 
2020-
03-03 

Ett självklart val för alla små orter i kommunen 

 24 Caroline Esping 
2020-
03-03 

Caroline Esping 

 25 
Therese 
Herrmann 

2020-
03-03 

 

 26 Daniel Widlund 
2020-
03-03 

 

 27 
Nathalie 
Falkenberg 

2020-
03-03 

 

 28 
Helene 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 29 Maria Karlsson 
2020-
03-03 
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 30 Nina Bark 
2020-
03-03 

Nina Bark 

 31 Bo Tufvesson 
2020-
03-03 

 

 32 Sara Bäckstedt 
2020-
03-03 

 

 33 Matilda Blomgren 
2020-
03-03 

 

 34 Linnea Greve 
2020-
03-03 

 

 35 Monika Lantz 
2020-
03-03 

En väl fungerande barnomsorg behovs även på landsbyggden 

 36 Marcus Eriksson 
2020-
03-03 

 

 37 
Madeleine 
Sundin 

2020-
03-03 

 

 38 Pernilla Kratz 
2020-
03-03 

 

 39 
Sofia Arnell 
Johansson 

2020-
03-03 

Låt landsbygden få leva och barnen fortsätta gå i den trygga, välfungerande verksamheten i den 
pedagogiska omsorgen i Föräldrahuset. 

 40 Maria Johansson 
2020-
03-03 

 

 41 Per Lundgren 
2020-
03-03 

 

 42 Emma Persson 
2020-
03-03 

 

 43 Sara Widlund 
2020-
03-03 

 

 44 Stefan Hellqvist 
2020-
03-03 

Stefan Hellqvist 

 45 
Anders 
Brangenfeldt 

2020-
03-03 

 

 46 Linnea Påhlssob 
2020-
03-03 

 

 47 
Barbro 
Andersson 

2020-
03-03 

Jag stödjer förslaget 

 48 Henrik Karlsson 
2020-
03-03 

 

 49 Emma Fransson 
2020-
03-03 

Emma fransson 
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 50 
Sanna 
Brangenfeldt 

2020-
03-03 

 

 51 Joakim Hansen 
2020-
03-03 

 

 52 Emelie Epparn 
2020-
03-03 

 

 53 Sofia Friberg 
2020-
03-03 

 

 54 
Rasmus 
Adolfsson 

2020-
03-03 

 

 55 
Michael 
Einarsson 

2020-
03-03 

 

 56 Ellinor Karlsson 
2020-
03-03 

 

 57 Nora Nyander 
2020-
03-03 

 

 58 Adam Karlsson 
2020-
03-03 

 

 59 
David Grönlund 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 60 Niclas Goding 
2020-
03-03 

 

 61 
Marianne 
Einarsson 

2020-
03-03 

 

 62 Joakim Svensson 
2020-
03-03 

 

 63 Kirsi Salo 
2020-
03-03 

 

 64 Anna Håkanson 
2020-
03-03 

 

 65 Linus Andwrsson 
2020-
03-03 

 

 66 Fredrik Hurtig 
2020-
03-03 

Självklart ska det finnas valmöjligheter för alla föräldrar oavsett vart i Finspångs kommun man valt att bo. 
Att satsa på barn och landsbygd är för mig självklart. Barnen är vår framtid, en trygg miljö ger dom 

trygghet i livet som dom bär med sig ut i vuxen livet. 

 67 Pia Olsson 
2020-
03-03 

Pia olsson 

 68 Lina Fransson 
2020-
03-03 

Barnomsorgen i Grytgöl behövs, den är proffsig och den bör ni ta vara på istället för att lägga ner. Den är 
betydelsefull för invånarna både som arbetsplats och för barnomsorgen. 
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 69 Linn Laszlo 
2020-
03-03 

 

 70 Jonas Lindberg 
2020-
03-03 

 

 71 Emilie Karlsson 
2020-
03-03 

Emilie Karlsson 

 72 Maria Svensson 
2020-
03-03 

 

 73 Anna Johansson 
2020-
03-03 

 

 74 
Tomas 
Brynolfsson 

2020-
03-03 

 

 75 Marie Jansson 
2020-
03-03 

 

 76 Lisa Olsson 
2020-
03-03 

 

 77 Joakim Nyander 
2020-
03-03 

 

 78 Frida Malmlövt 
2020-
03-03 

 

 79 Jessica Sundén 
2020-
03-03 

 

 80 Mats Jansson 
2020-
03-03 

Landsbygden är också en del kommunen som måste ha se basala resurserna 

 81 Henrik Sundén 
2020-
03-03 

 

 82 Carin Hellqvist 
2020-
03-03 

Carin Hellqvist 

 83 Ann Hellqvist 
2020-
03-03 

 

 84 
Evelina 
Evertsson 

2020-
03-03 

 

 85 Pia Asplind 
2020-
03-03 

 

 86 Anna Pettersson 
2020-
03-03 

Levande landsbygd innefattar i allra högsta grad en fungerande barnomsorg! 

 87 Olof Lundström 
2020-
03-03 

 

 88 
Gustav 
Lundström 

2020-
03-03 
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 89 Julia Pettersson 
2020-
03-03 

 

 90 Marie Lycke 
2020-
03-03 

Marie Lycke 

 91 Ida Majala 
2020-
03-03 

 

 92 Jonas Karlsson 
2020-
03-03 

 

 93 Ulf Thyselius 
2020-
03-03 

 

 94 Camilla Eriksson 
2020-
03-03 

 

 95 
Joakim 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 96 Anna Klingstedt 
2020-
03-03 

 

 97 Jessica Thyselius 
2020-
03-03 

 

 98 Anna Vilidu 
2020-
03-03 

 

 99 Emelie Lövstedt 
2020-
03-03 

 

 100 Nadja Jansson 
2020-
03-03 

 

 101 Erik Lundström 
2020-
03-03 

 

 102 Karl Andersson 
2020-
03-03 

 

 103 Sofia Sundkvist 
2020-
03-03 

 

 104 Emil Thollander 
2020-
03-03 

 

 105 
Veronica 
Nicklasson 

2020-
03-03 

En väldigt bra verksamhet som verkligen behövs! 

 106 Fredrik Sundén 
2020-
03-03 

 

 107 Tina Karlsson 
2020-
03-03 

 

 108 Jennifer Karlsson 
2020-
03-03 

 

447



 Nr. Namn Datum Kommentar 

 109 Göran Lundström 
2020-
03-03 

Göran Lundström 

 110 
Therese 
Johansson 

2020-
03-03 

 

 111 Johan Fransson 
2020-
03-03 

 

 112 Anna Persson 
2020-
03-03 

 

 113 
Christoffer 
Davidsson 

2020-
03-03 

Vore tagist om föräldrahuset försvann, ta bara allt onödigt bilåkande det skapar, både för barnen säkerhet 
och miljön, är inte alla som jobbar i eller i närheten av Finspång, tryggheten barnen har i grytgöl med att 
få en lugn och trygg uppväxt i liten och tajt grupp av barn försvinner, fördelen med att lära känna de 

äldre barnen som redan finns på skolan och iom det få en lättare start i skolan när det väl är dags. 

 114 Anneli Thyselius 
2020-
03-03 

 

 115 Johanna Bjurvald 
2020-
03-03 

 

 116 Carl Lihnell 
2020-

03-03 
 

 117 Maria Karlsson 
2020-
03-03 

 

 118 Elin Ytterström 
2020-
03-03 

 

 119 Emma Andersson 
2020-

03-03 
 

 120 Jörgen Mossberg 
2020-
03-03 

 

 121 
Micaela 
Davidsson 

2020-
03-03 

 

 122 Linda Johansson 
2020-

03-03 
 

 123 Anna Furufrid 
2020-
03-03 

Anna Furufrid 

 124 Johan Ericsson 
2020-
03-03 

 

 125 Martin Johansson 
2020-
03-03 

Detta beslut motverkar ytterligare en levande landsbygd. Dessutom kan detta beslut inte ligga i linje med 
vision 3035 

 126 Evelina Karlsson 
2020-
03-03 

Evelina Karlsson 

 127 Timo Huovinen 
2020-
03-03 

 

448



 Nr. Namn Datum Kommentar 

 128 Karin Folkesson 
2020-
03-03 

 

 129 Malena Asplind 
2020-
03-03 

 

 130 
Marianne 
Petersson 

2020-
03-03 

 

 131 Leif Karlsson 
2020-
03-03 

Leif Karlsson 

 132 Emma Wall 
2020-
03-03 

 

 133 Jennifer Rydell 
2020-
03-03 

 

 134 Caroline Jensen 
2020-
03-03 

 

 135 Frida Svensson 
2020-
03-03 

 

 136 Lena Svensson 
2020-
03-03 

 

 137 Dennis Jern 
2020-
03-03 

 

 138 Linda Davidsson 
2020-
03-03 

 

 139 Emma Söderberg 
2020-
03-03 

 

 140 Hanna Persson 
2020-
03-03 

Jag skriver på då jag tycker det är hemskt att vi på landet ska bli lidnande av kommunens besparings 
krav. En fsk som är full och barn står i kö till, hur ska dessa få plats på dom andra yttre fsk? Då blir ju 
nästa grupp av barn på landet undan skuffade och inte får plats där dom annars skulle. Nej detta är 
hemskt rent ut sagt! 

 141 
Carola 

Abrahamsson 

2020-

03-03 
 

 142 Frida Nordetun 
2020-
03-03 

 

 143 
Katharina 
Welander 

2020-
03-03 

 

 144 
Olga 
Mashnovskaya 

2020-
03-03 

 

 145 Petra Westerlund 
2020-
03-03 

 

 146 Maria Bjurgard 
2020-
03-03 
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 147 
Christin 
Adolfsson 

2020-
03-03 

Att vara leka tillsammans som små underlättar övergången till skolan och den nya miljön. Trygghet. 

 148 Ellen Hellqvist 
2020-
03-03 

Barnomsorg på landsbygden 

 149 Linda Svensson 
2020-
03-03 

 

 150 Johan Boström 
2020-
03-03 

 

 151 
Ann-christine 
Karlsson 

2020-
03-03 

 

 152 
Ing-Marie 
Carnestig 

2020-
03-03 

 

 153 Adrian Granath 
2020-
03-04 

 

 154 Lina Hoffren 
2020-
03-04 

 

 155 
Göran 
Gustavsson 

2020-
03-04 

 

 156 Erik Joelsson 
2020-
03-04 

 

 157 
Jenny Påhlsson 
Andersson 

2020-
03-04 

 

 158 Albin Eriksson 
2020-
03-04 

 

 159 
Christoffer 
Danborg 

2020-
03-04 

 

 160 Sanna Salo 
2020-
03-04 

 

 161 
Sirpa Olsson 
Siven 

2020-
03-04 

 

 162 Linda Sahlin 
2020-
03-04 

 

 163 
Fredrik 
Nicklasson 

2020-
03-04 

 

 164 
Sebastian 
Thyselius 

2020-
03-04 

 

 165 Lina Kagevik 
2020-
03-04 

 

 166 Tobias Wåhlin 
2020-
03-04 
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 167 Johan Gustafsson 
2020-
03-04 

 

 168 Kristin Grude 
2020-
03-04 

 

 169 Per Engström 
2020-
03-04 

Vi ska bevara den levande Svenska landsbyggden! 

 170 
Pontus 
Andersson 

2020-
03-04 

 

 171 Charlotte Eklund 
2020-
03-04 

 

 172 Inge Lindberg 
2020-
03-04 

Upplägget är välbekant ,förekommer på alla nivåer i samhället nu. 
Motsätter mej all form av utarmning av landsbygden. 

 173 
Katarina 
Lindberg 

2020-
03-04 

 

 174 Anna Drougge 
2020-
03-04 

 

 175 jörgen carlsson 
2020-
03-04 

Ja givetvis ska vi ha barn omsorg även i Grytgöl !! 

 176 
Christian 
Ytterström 

2020-
03-04 

 

 177 
Christian 
Wetterström 

2020-
03-04 

 

 178 Patrik Lindberg 
2020-
03-04 

Barnomsorgen på landet är nödvändigt. 

 179 Kristina Strand 
2020-
03-04 

 

 180 Emelie Szöcs 
2020-
03-04 

 

 181 Marie Öhlin 
2020-
03-04 

 

 182 Johanna Hagman 
2020-
03-04 

 

 183 
Madelene 
Evertsson 

2020-
03-04 

 

 184 Jessica Larsson 
2020-
03-04 

 

 185 Staffan Filipsson 
2020-
03-04 

Denna pedagogiska verksamhet behövs här ute för att behålla en levande landsbygd. 

 186 Heléne Havana 
2020-
03-04 
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 187 joachim Axelsson 
2020-
03-04 

 

 188 Sara Lindqvister 
2020-
03-04 

 

 189 
Britt-Marie 
Petersson 

2020-
03-04 

Hela kommunen ska leva, inte bara tätorten. Man ska kunna leva och bo på landsbygden. 

 190 Bengt Sundén 
2020-
03-04 

 

 191 Mattias Skogh 
2020-
03-04 

 

 192 
Therese 
Holmberg 

2020-
03-04 

 

 193 Emelie Sandell 
2020-
03-04 

 

 194 Sonja Vallner 
2020-
03-04 

 

 195 Lennart Fransson 
2020-
03-04 

Mona Fransson 
Lennart Fransson 

 196 Kristina Fransson 
2020-
03-04 

Kristina Fransson 

 197 
Fredrik 
pettersson 

2020-
03-04 

 

 198 Louise Gustafson 
2020-
03-04 

 

 199 Per Thyselius 
2020-
03-04 

 

 200 Emil Hellström 
2020-
03-04 

 

 201 Pernilla Eklund 
2020-
03-04 

 

 202 Kajsa Lantz 
2020-
03-04 

 

 203 Caroline Eklund 
2020-
03-04 

 

 204 Evelina Joelsson 
2020-
03-04 

 

 205 Mia Ödman 
2020-
03-04 

 

 206 Elisabet Jern 
2020-
03-04 

Jag reagerar starkt på att ni tänker lägga ner den pedagogiska barnomsorgen i Grytgöl. Det är en 
välfungerande enhet där barnen känner sig trygga och sedda och att skjutsa barnen till olika ställen 
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skapar oro både hos föräldrar och barn. Att ni påstår att det är för att lokalerna inte håller måttet är det 
ingen som tror på! Allt handlar om pengar och det borde finnas andra sätt att spara på.Jag vet också att 
Finspångs kommun har anställt en utvecklingsstrateg och det är väl bra,men varför ska utvecklingen på 
landet backa till förmån för utvecklingen i tätorten ? Vi som bor på landet betalar också skatt ! En känd 
företagsledare sa " Vad får VI för pengarna"?? Vi lansbygdsbor säger detsamma! / Elisabet Jern (bor i 
Grytgöl) 

 207 Bo Jern 
2020-
03-04 

Låt våra barn få behålla tryggheten i den fina pedagogiska barnomsorgen i Grygöl! Spara på annat som 
inte drabbar barn och familjer.Det gör ont i mig när jag tänker på framtiden för dom små!! Hands off!!! 
/Bo Jern 

 208 Jonas Arvidsson 
2020-
03-04 

 

 209 Pelle Ödman 
2020-
03-04 

 

 210 Tomas Lycke 
2020-
03-04 

Tomas Lycke 

 211 Annelie Thyselius 
2020-
03-04 

 

 212 Marie Lundström 
2020-
03-04 

 

 213 Marcus Sjölund 
2020-
03-04 

 

 214 Peter Olsson 
2020-
03-04 

 

 215 Fredrik Kielén 
2020-
03-04 

 

 216 daniel thyselius 
2020-
03-04 

 

 217 Åsa Andersson 
2020-
03-04 

 

 218 Carina Adolfsson 
2020-
03-04 

 

 219 
Anders 
Bygghammar 

2020-
03-04 

 

 220 Patrik Eloff 
2020-

03-04 
 

 221 Fredrik Hörberg 
2020-
03-05 

 

 222 Jenny Sigurd 
2020-
03-05 

 

 223 Daniel Svensson 
2020-

03-05 
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 224 
Christina 
Andersson 

2020-
03-05 

christina andersson 

 225 
Annika Lindwall 
Davidsson 

2020-
03-05 

Annika Lindwall Davidsson 

 226 Jessica Jernberg 
2020-
03-05 

 

 227 Daniel Pettersson 
2020-
03-05 

 

 228 
Jörgen 
Johansson 

2020-
03-05 

 

 229 
Jan-Erik 
Fransson 

2020-
03-05 

Jan-Erik Fransson 

 230 Joanna Olsson 
2020-
03-05 

 

 231 
Eva-Karin 
Hörberg 

2020-
03-05 

 

 232 
Ann-Margret 
Blomquist 

2020-
03-05 

 

 233 
Per-Anders 
Hörberg 

2020-
03-05 

 

 234 Gudrun Karlsson 
2020-
03-05 

 

 235 Dan Pettersson 
2020-
03-05 

 

 236 
Anna-greta 
Lundström 

2020-
03-05 

 

 237 Stefan Hörberg 
2020-
03-05 

 

 238 Anette Holmgren 
2020-
03-05 

 

 239 Sara Wikman 
2020-
03-06 

Givetvis ska barnomsorgen i Grytgöl finnas kvar! 

 240 
Therese Hörberg 
Axelsson 

2020-
03-06 

 

 241 Henrik Axelsson 
2020-
03-06 

 

 242 Bettis Wall 
2020-
03-06 

 

 243 
Susanne 
Henrysson 

2020-
03-06 
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 244 Lars Andersson 
2020-
03-06 

 

 245 
Susanne 
Åkerlund 

2020-
03-06 

Varför slopa en väl fungerande kommunal barnomsorg.Barnen på landsbygden behöver tryggheten och 
närheten till sin blivande skola och sitt hem Mvh Susanne Åkerlund 

 246 
Christopher 
Friberg 

2020-
03-06 

 

 247 Mats Johansson 
2020-
03-06 

 

 248 Agnes Johansson 
2020-
03-06 

 

 249 Maria Mossberg 
2020-
03-06 

 

 250 Pernilla Rydell 
2020-
03-06 

Pernilla Rydell 

 251 
Elisabeth 
Eriksson 

2020-
03-07 

 

 252 Lotti Albinsson 
2020-
03-07 

Självklart behövs barnomsorgen i Grytgöl. 
Har fungerat så bra i så många år. 
Samarbetet med skolan är dessutom väldigt bra för barnen. Det blir inget stort steg att börja skolan när 
barnen känner de större eleverna och även personalen. 
Urdumt beslut!!! 
Vi på landsbygden betalar också skatt, men vad får vi för de pengarna??? 

 253 Jerker Svensson 
2020-
03-07 

 

 254 Julia Svensson 
2020-
03-07 

 

 255 Evelina Svensson 
2020-
03-07 

 

 256 Elin Hellström 
2020-
03-08 

 

 257 Göran Johnsson 
2020-
03-08 

 

 258 Marina Niklasson 
2020-
03-08 

 

 259 Benny Nicklasson 
2020-
03-08 

 

 260 Patrik Nord 
2020-
03-09 

Patrik Nord 

 261 Linda Andersson 
2020-
03-09 
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 262 Conny Marchall 
2020-
03-09 

 

 263 Filip Lavrot 
2020-
03-09 

 

 264 Louise Holmgren 
2020-
03-09 

 

 265 Henrik Hoffrén 
2020-
03-09 

 

 266 Linda Dyverfeldt 
2020-
03-09 

Att ta bort en verksamhet där barn och föräldrar stortrivs och alltid har långa köer utan att erbjuda andra 
alternativ är så sorgligt. 
Värna om landsbygden gör man inte genom att låta familjer köra till Finspång för att få barnomsorg. 

Barnen missar då också gemenskapen med andra barn som bor i närområdet. 
Satsa på barnomsorgen på landet! 

 267 Ida Johansson 
2020-
03-10 

 

 268 Emelie Dacke 
2020-
03-10 

 

 269 Anders Eriksson 
2020-
03-12 

Finspångs kommun har i stora ordalag sagt att man ska vara 30000 invånare om några år. Samtidigt ser 
man hur man försämrar för barnfamiljer i både Grytgöl och i Ekedahl, tror man då att unga familjer lockas 
till kommunen. Finns det andra ställen att bosätta sig på?? Så vitt jag vet är det inte något överskott på 
direkt byggbara platser utan det planeras enbart. Sätt fart som man till exempel gjort i Mjölby, ort i 
jämförbar storlek, där kommunen bara växer eftersom unga familjer bygger o flyttar dit, se och lär. Ett 
exempel bara, två höginkomsttagare på väg till Finspång hörde sig för hos kommunen om byggbara 
tomter, fanns inga, i Svärtinge fanns omgående plats att bygga varför man bosatte sig där. Deras 
samlade skatteintäkt hade sannolikt räckt både till förskola i Grytgöl och fritis i Ekesjö. 
Vet inte heller vad tystnaden från ledande politiker betyder i fallet med Grytgöl, är ni helt i händerna på 
tjänstemännen eller vad är det ni vill. Tänk om och gör rätt så att Finspång blir en trivsam kommun, inte 
bara i centralorten. Ekonomin går nog att kunna lösa på något sätt, folk som vill bo här generar ju 
skatteintäkter. 

 270 
Yvonne 
Gustavsson 

2020-
03-13 

Hela Sverige ska leva. Alla ska inte behöva bo i städer för att få God service 

 271 Carola Hedlund 
2020-
03-13 
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Anders Pantzar 

2020-06-23  1 (2) 

Dnr KS.2020.0691 

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 

Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24 

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad 
dagbarnvårdarhuset. I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört 
inspektioner och kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen 
påvisades flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att 
lokalen är klassificerad som lärarbostad. Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig

 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig

 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal

 ventilationen är inte tillräcklig och

 hygienutrymmen saknas.

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola  
Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. 
I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal som bedrivs undervisning och 
utbildning.  

Enligt skollagen  25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för förskola 
eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare 
önskar det.  

Nyttjanderättsavtal 
Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 
föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn och 
utbildning skulle ansvarar för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande detta.  
För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att formalisera 
ärendet genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs kommun och 
Grytgöls framtidsförening, ( bilaga 1) avtalet går ut på att föreningen avgiftsfritt 
nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för myndighetskrav. 
Finspångs kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska verksamheten. 
Under 2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav ställdes på 
verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då- dock saknas 
en skriftlig uppsägning. Detta innebär formellt att nyttjanderättsavtalet gäller fram 
tills 20210731.  
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Anders Pantzar 

2020-06-23  2 (2)  

Dnr KS.2020.0691  

  

 

 

Förvaltningens förslag 
Utifrån den samlade bedömningen, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 
personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga barn och elever 
och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska 
avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola vid 
närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  
 
Det finns också möjlighet att verksamheten bedrivs i enskild regi för att tillgodose 
medborgarnas önskemål om pedagogisk verksamhet i Grygöl.  Förvaltningen kan 
proaktivt arbeta för att en enskild huvudman ska ansvara för pedagogisk 
verksamhet i Grytgöl.  Detta under förutsättning att enskild huvudman ansöker om 
rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.   
 
Förvaltningen kan också uppdra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 
nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten fortsätter i 
nuvarande form.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige någon av nedanstående 

alternativ: 

 

a) Att avveckla verksamheten från 20201231. 

b) Att förvaltningen får i uppdrag att säkra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 

att nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten 

fortsätter i nuvarande form.  

c) Att fram till och med 20201130 möjliggöra för enskild huvudman att 

inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet att 

köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild huvudman 

ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.  Om ingen 

intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten från och med 20201231. 
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1 

 

Sammanfattning 

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 

1:24.  

 

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och 

kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades 

flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen 

är klassificerad som lärarbostad.  

 

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens 

tillsyn, personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga 

barn och elever och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten 

vid Göl 1:24, ska avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ 

verksamhet i form av förskola vid närliggande områden i Ljusfall eller 

Sonstorp och för framtida placering i Hällestad. 

 

I rapporten redogörs de olika myndighetskraven utifrån skollag, plan- och 

bygglagen, arbetsmiljölagen samt kostnader för ombyggnation av fastighet. 

466



P E D A G O G I S K  O M S O R G  I  G R Y T G Ö L ,  G Ö L  1 : 2 4  

2 

Bakgrund 

Sektor utbildning har genomfört översyn över strukturen på samtliga kommunens skolor och 

förskolor, med syfte att säkra att alla barn och elever ska erbjudas utbildning som är likvärdig 

och av hög kvalitet.   

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad dagbarnvårdarhuset. 

Verksamheten består av fyra dagbarnvårdare med 15 barn i ålder, 1 till 5 år. 

Dagbarnvårdarhuset ingår i översynen.  

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och kortsiktiga åtgärder 

har genomförts. Den senaste tillsynen utfördes den 19 maj 2019 och flera brister påvisades, 

bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är klassificerad som 

lärarbostad.  

Bygg och miljöenheten menar att vid ansökan om bygglov ska en situationsplan, planritning, 

verksamhetsbeskrivning, anmälan om kontrollansvarig samt ett tillgänglighetsutlåtande 

bifogas. Inför ett startbesked ska även kontrollplan och övriga tekniska handlingar lämnas in, 

vilket har saknats. 

 

Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig  

 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig 

 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal 

 ventilationen är inte tillräcklig och  

 hygienutrymmen saknas. 

 

Den 20 januari 2020 fattade dåvarande utbildningschef beslut om att inte åtgärda bristerna. 

Utbildningschefen  fattade ett delegationsbeslut om att verksamheten i dagbarnvårdarhuset, 

Göl 1:24, skulle upphöra från och med den 1 juli 2020. 

13 medborgare yrkade hos förvaltningsrätten att beslutet skulle upphävas.  Den 12 juni 2020 

bedömde Förvaltningsrätten följande: 

”Även om det inte finns en skyldighet enligt skollagen (2010:800) att erbjuda pedagogisk 

verksamhet är beslutet vidare av sådan karaktär att det påverkar utformningen av kommunens 

politik inom nämndens verksamhetsområde. Beslutet får också anses ha en direkt påverkan på 

kommunstyrelsens verksamhet, eftersom utbudet och valmöjligheterna av barnomsorg inom 

kommunen påverkas. Beslutet måste därför anses avse i vart fall omfattningen och kvaliteten 

av den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Ett sådant beslut får 

enligt 6 kap. 38 § kommunallagen inte delegeras från nämnden till en tjänsteman. Chefen för 

sektor utbildning har därmed överskridit sin befogenhet genom att besluta om avveckling av 

den aktuella verksamheten. Beslutet ska därför upphävas. ” (Dnr: KS.2020.0180)  
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Medborgare har samlat namnunderskrifter, skickat in klagomål till Finspångs kommun, och e-

förslag ( Dnr. KS. 2020.0388) har lämnats in till där förslagsställaren vill behålla den 

kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl.  

 

Översyn Finspångs kommuns skolstruktur 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål 

som innebär att, Finspång ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har 

ett antal centrala fokusområden formulerats. Bland annat att Finspångs skolor ska vara bäst i 

regionen.  

På uppdrag av kommunfullmäktige har sektor utbildning genomfört en översyn över förskole- 

och grundskoleorganisationen. Syftet är att organisera resurseffektiva verksamheter med hög 

kvalitet och goda resultat där alla barn och elever erbjuds utbildning som är likvärdig och av 

hög kvalitet. (Dnr. KS. 2019.1207)  

Finspångs kommun står som en rad andra kommuner inför en del utmaningar som 

verksamheterna i förskola och grundskola påverkas av. Kommunen strävar efter tillväxt och 

genom att erbjuda bra förskolor och skolor kan sektorn attrahera invånare. Samtidigt som 

sektorn står inför ekonomiska utmaningar och behöver skapa resurseffektiva verksamheter så 

att en större del av skolpengen går till barn och elevers lärande.  

I utredningen föreslås det bland annat:  

• sammanhållna enheter från förskoleklass till åk 6 

• åk 7-9 skolor där särskolan integreras. 

• grundskolor med parallella klasser 

• förskole-enheter med minst 4 avdelningar  

• och att skapa lokaler med flexibilitet för framtida förändringar i grupper och/eller    

omvärlden. 

För att uppnå dessa mål har förvaltningen bland annat föreslagit kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktiga en nybyggnation av en ny förskola med fyra, helst sex avdelningar i 

Hällestad.  Med detta i bakgrund kan det påverka beslutet om verksamheten i Grytgöl.  

 

Var kommer Finspång att växa enligt 

översiktsplan?  

Bedömningen är att huvuddelen av befolkningstillväxten fram till 2035 sker inom Finspångs 

tätort med omnejd. Den bedömningen grundar sig bland annat på att de som flyttar till 

Finspång oftast flyttar till tätorten, oftast till de östra delarna. Även de som flyttar inom 

Finspång väljer i störst utsträckning att flytta till tätorten och vanligen till de östra delarna. 

Detta möjliggörs både genom förtätning inom nuvarande tätort men också genom att nya 
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områden för bostäder, service och verksamhet utpekas. Tätortsnära orterna Falla, Butbro och 

Lotorp kommer att knytas ihop med Finspångs tätort. I övriga Finspång kommer troligtvis de 

orter som redan idag har både kommersiell och offentlig service växa i första hand. I 

översiktsplanen beskrivs inte Grytgöl som ett prioriterat område. 

En ökande befolkning innebär ett större underlag för service och handel i främst tätorten. 

Samtidigt betyder befolkningsökning att kraven på tillgång till samhällsservice i form av 

förskolor, skolor samt vård och omsorg ökar. Det innebär att betydande investeringar behöver 

ske inom den kommunala verksamheten i hela Finspång. 

Grytgöls skola har idag 57 elever, men lokalerna har kapacitet för 65 elever. Utifrån idag 

inskrivna elever på skolan, utan hänsyn till eventuellt skolval, in- eller utflyttning kommer 

elevantalet att överstiga 65 från år 22/23. 

Enligt framskrivningen beräknas västra landsbygden öka med 18 elever fram till 2024. 

Förskolorna i området är lokaliserade på olika platser med små enheter som försvårar 

samordning och ett effektivt nyttjande.  

Lokalerna för pedagogisk omsorg i Grytgöl har brister bland annat utifrån miljöaspekter. För 

att möta ett större elevunderlag, ge utrymme för Grytgöls ”överskjutande” elever samt för att 

resurseffektivt samordna förskola i området anser sektor utbildning att en utveckling ska ske 

vid Hällestad. Förslaget är att bygga ut Hällestads skola med minst tre klassrum samt att en 

nybyggnation av förskola med minst fyra avdelningar, helst sex avdelningar. (Dnr. KS. 

2019.1207) 

 

Vad är pedagogisk omsorg? 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där 

personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan 

också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild 

lokal. 

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som 

går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande 

och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Kommunen ska systematiskt 

följa upp och utvärdera verksamheten. 

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att: 

 lokalerna ska vara ändamålsenliga 

 det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 

omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 

 verksamheten ska utgå från barnets bästa 

 barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. 

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan 

bedriva pedagogisk omsorg.  
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Själva begreppet ”huvudman” är en förvaltningsrättslig term som syftar på den myndighet 

eller annan likartad organisation som har ansvaret för en viss verksamhet. Här menas alltså 

den organisation, kommun eller myndighet som har ansvaret för en skola. Det offentliga 

skolväsendet har det allmänna som huvudman medan fristående skolor har enskild som 

huvudman. 

Enskild är antingen en privatperson eller en juridisk person. I förenklade termer oftast ett 

företag. 

En fristående huvudman/enskild huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från 

kommunen.  

Det finns många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till 

exempel: 

 en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem 

 en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal 

 flerfamiljslösningar där barnen turas om att vara i de olika familjernas hem eller i en 

särskild lokal 

 fristående huvudmän som anställer personal i bolagsform. Verksamheten bedrivs då 

oftast i de anställdas hem. 

 

Enligt skollagen  25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för förskola eller 

fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 

Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 

 

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk 

omsorg och förskola 

Förskolan styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för 

pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna 

förutsättningar.  I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel 

förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet 

som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet. 

I förskolan bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska 

skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. För pedagogisk 

omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om det anges särskilt. 

Därmed finns det stora kvalitativa skillnader mellan de olika verksamhetsformerna.  
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Pedagogisk omsorg i Göl 1.24 

Personalen vid dagbarnvårdarhuset är anställda av Finspångs kommun och har sin 

grundanställning som dagbarnvårdare med uppdrag att bedriva verksamhet i sina hem. 

Personalen har inte bedrivit verksamhet i sina bostäder sedan 1997 och därmed kan inte 

Finspångs kommun, som arbetsgivare, förvänta sig att de ska bedriva verksamhet i sina hem 

igen. En orsak till detta är bland annat att det skulle krävas verksamhetsanpassningar i deras 

hem.  

Idag arbetar fyra dagbarnvårdare, (3 årsarbetare) i verksamheten och 15 barn finns inskrivna i 

ålder 1-5 år. Då Göl 1:24 ligger i anslutning till Grygöls skola samordnas fritidsverksamheten 

och den pedagogiska omsorgen morgon och eftermiddag.  

 

Nyttjanderättsavtal 

Personalen vid den pedagogiska verksamheten är från början anställda som dagbarnvårdare 

med uppdrag att driva verksamhet i sina hem. 1997 skrevs ett ärende av dåvarande 

områdeschef för Grytgöl att utöka lokalerna ( Göl 1:2424)  för att bedriva 

dagbarnvårdverksamhet (Dnr: 97.0025 611) . Skolnämnden beslutade att inte medge 

utökning. Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 

föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn och utbildning 

skulle ansvara för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande detta.  

 För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att formalisera ärendet 

genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs kommun och Grytgöls 

framtidsförening ( bilaga nyttjanderättsavtal).  Avtalet går ut på att föreningen avgiftsfritt 

nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för myndighetskrav. Finspångs 

kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska verksamheten.  

Under 2016/2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav ställdes på 

verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då - dock saknas en skriftlig 

uppsägning. Detta innebär formellt att nyttjanderättsavtalet gäller fram tills 20210731.  

 

Myndighetskrav  

1997 gjordes en ändring av verksamhet i fastigheten utan att bygglov söktes. Detta innebär att 

den verksamhet som nu bedrivs inte är laglig utifrån plan- och bygglagen, PBL. 

Fastighetsägaren har fått möjlighet att söka lov i efterhand. Detaljplanen är avsedd för allmänt 

ändamål, i detta inryms verksamhet för kommun, stat eller landsting. 

Vid en ansökan om bygglov ska en situationsplan, planritning, verksamhetsbeskrivning, 

anmälan om kontrollansvarig samt ett tillgänglighetsutlåtande lämnas in. Inför ett startbesked 

ska även kontrollplan och övriga tekniska handlingar som ex brandskyddsbeskrivning lämnas 

in. Kontrollplanen ska ta upp punkter som är viktiga för att redovisa att byggnaden tekniskt 

uppfyller kraven för verksamheten, som ex ventilation. 
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Innan den som söker lov lämnar in en ansökan är det viktigt att denne går igenom vilka krav 

som ställs på den aktuella verksamheten. Är det möjligt att byggnaden uppfyller kraven? 

Finns utrymme för det antal barn/personal som önskas i verksamheten? Innebär den nya 

användningen krav på ombyggnation, tillbyggnad mm? I detta fall med barnomsorg är det inte 

bara inomhusmiljö som är viktig, utan det ska även finnas tillräcklig och tillgänglig 

utomhusmiljö. Detta ska redovisas i samband med verksamhetsbeskrivning och på 

situationsplan. Till detta ska även parkeringsytor för föräldrar och personal redovisas. 

Om ett lovföreläggande inte följs ska nämnden gå vidare med ett rättelseföreläggande. Ett 

rättelseföreläggande innebär att den olovliga verksamheten tas bort, i detta fall att byggnaden 

åter blir en bostadslägenhet. 

Ett rättelseföreläggande kan förenas med vite. Ett rättelseföreläggande riktas mot den som är 

fastighetsägare eller ägare av byggnadsverket. 

 

Objektbeskrivning Göl 1;24 

Objektet, Göl 1:24, är ett enplans parhus med källare byggt på 1950- talet som lärarbostad vid 

Rommetorpsvägen 22 i Grytgöl. Fastigheten ägs av Finspångs kommun och den västra delen 

hyrs ut som lägenhet och kommunal pedagogisk verksamhet bedrivs i den högra delen. Det 

finns tre rum, en toalett och ett kök. Grundläggningen är betonggolv och murade källarväggar, 

mellanbjälklag av betong, stomme av blå lättbetong och vindsbjälklag av trä. Det finns 

självdragsventilation i lägenheten och mekanisk ventilation vid den pedagogiska 

verksamheten.  

Fasaden är putsad och huset har tvåglasfönster. Huset har vattenburen värme med 

markvärmepump.  

 

Identifierade renoveringsbehov och kostnader  

Kalkylen är en grov uppskattning och är baserad på standardytor för pedagogisk verksamhet 

inom kommunen. Fastighetsavdelningen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas. 

 

Ombyggnation 

 Anpassning av lokalytor för 15 barn samt personal 

 Befintlig lägenhet byggs om till kapphall, kök, WC, RWC samt personalrum. 

 För att uppfylla dagens energikrav för byggnaden så tilläggs isoleras väggar samt tak. 

 Entrén  tillgänglighets anpassas med bredare dörr och dörrautomatik samt ramp 

 Entrén asfalteras.  

 Nya ytskikt samt ny ventilation för byggnaden. 

 

Utbyggnad 

 Respektive barn skall ha en lekyta inomhus på ca 10m² vilket ger en total byggyta om 

150m² 

 Tänkt utbyggnad placeras på baksidan mot befintlig lekplats och får en kallkällare på 

grund av de stora nivåskillnaderna. Lekplatsen tillgänglighets anpassas 
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Kalkylen är en grov uppskattning på grund av att ritningar och underlag saknas i 

ärendet. 

 

 
Åtgärd Slag kalkyl 

Utbyggnad för 15 barn 150m² med kallkällare 2 544 000kr 

Anpassning av byggnaderna Tak, väggar, samt källare 250 000kr 

Nya ytskikt Målning, mattor, fönster 180 000kr 

Tilläggsisolering Väggar, tak 150 000kr 

Tillgänglighetsanpassning Entré 80 000kr 

Asfaltering Entré 70 000kr 

Ventilation Befintlig byggnad 250 000kr 

Utbyggnad av värmesystem Bergvärmepump 150 000kr 

Tillgänglighetsanpassning Lekplats med fallskydd 350 000kr 

Arkitekt Ritningar 40 000kr 

Konsulter Brand, Tillgänglighet 40 000kr 

Bygglov  18 000kr 

Total byggkostnad  4 122 000kr 

 

 

 

Förvaltningen rekommenderar inte alternativet att anpassa fastigheten Göl 1:24 för 

pedagogisk verksamhet. Även om ombyggnationen skulle finansieras av Finspångs kommuns 

gemensamma budget för fastighetsinvesteringar belastas sektor utbildning för kostnaderna för 

räntor och avskrivningar.  Finspångs kommun bör investera i en ny byggnation av en större 

förskola i Hällestad istället.  

 

 

 

Ekonomi 

Precis som många andra kommuner står Finspångs kommun inför ekonomiska utmaningar 

och sektor utbildning prognostiserar ett budgetresultat på minus 11, 8 miljoner för 2020.  

 

Sektorn vill förändra organisationen genom att erbjuda resurseffektiva verksamheter med hög 

kvalitet och goda resultat.  Ett sätt att uppnå detta är att satsa på förskolor med fler 

avdelningar som möjliggör goda förutsättningar för samordning och effektivisering.  

 

Sektor utbildning har följande kostnader per år för att driva Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl: 

 

 Personalkostnader  1 260 000 kr 

 Omkostnadsersättning    130 000 kr 

Detta betyder att sektor utbildning skulle spara 1 390 000 kr per år genom att placera barnen 

på andra förskolor och flytta personalen till lediga tjänster på andra förskolor. 

 

Dessutom skulle Finspångs kommun spara in hyreskostnaderna för fastigheten vid en 

avyttring av den. 
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De schablonberäknade kostnaderna för hela huset är 100 000 kr och hyresintäkterna för den 

del av huset som hyrs av en privatperson är 36 000 kr. Det betyder att kommunen skulle spara 

64 000 kr per år och dessutom få en intäkt för försäljningen. 

 

Kommunen sparar också in kostnaden för den nödvändiga renoveringen på 4 122 000 kr. 

 

Medborgarperspektivet  

Frågan gällande verksamhetens avveckling har väckt opinion hos medborgarna i Grytgöl.  

Medborgarna anser att alla har rätt till en kommunal förskola eller pedagogisk omsorg, 

oavsett om man bor på landsbygden eller centralt. De menar att kommunen förespråkar att de 

som vårdnadshavare ska ha rätt att välja omsorg för sina barn, men tar bort en av 

valmöjligheterna – pedagogisk omsorg. En nedläggning av den pedagogiska omsorgen i 

Grytgöl skulle innebära ett antal timmar i bil för barnen varje vecka. Barnens tid för 

fritidsaktiviteter skulle minska. En nedläggning av verksamheten påverkar även familjens 

ekonomi och har en negativ inverkan på miljön. Det är vidare en stor trygghet för barnen att 

ha sin framtida skola i anslutning till den pedagogiska omsorgen. Ett tätt samarbete mellan 

skolan och den pedagogiska omsorgen gör att barnen  får en naturlig vana och trygghet av 

skolan. Denna försvinner genom nedläggningen. Om förskolor och pedagogisk verksamhet på 

landsbygden läggs ner kommer landsbygden att sakta att avvecklas.   

13 medborgare yrkade hos förvaltningsrätten att beslutet skulle upphävas. Finspångs kommun 

har fått klagomål gällande ärendet och namninsamling med 93 underskrifter har skickats till 

Finspångs kommun.  

Ett e-förslag ( Dnr. KS. 2020.0388) har lämnats in till Finspångs kommun där 271 

medborgare har skrivit under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska 

omsorgen i Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 

dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk natur. De 

har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark gemenskap. En investering 

från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga lokaler där den pedagogiska 

omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl intill skolan. Samarbetet mellan 

barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten 

tidig morgon och sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen 

gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, 

Hällestad och Sonstorp som då inte behöver konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig 

del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat 

invånarantal i kommunen.” 

 

Barnomsorg i Grytgöl 

Finspångs kommun har sedan 2016 godkänt enskild huvudman att bedriva pedagogisk 

omsorg i Grytgöl. Huvudmannen har rätt att ansöka bidrag för 18 barn men har idag 9 barn 

inskrivna. Verksamheten ligger ca 300 m från Grytgöl skola.  
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Kommunstyrelsen 

Ansökan om utvecklingsmedel för digitalisering - 
tillgängliga mallar 

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.  

Bakgrund 

Finspångs kommuns befintliga mallar för Office-program som Word och 

Powerpoint är inaktuella, svårhanterliga och följer inte lagen. Digitaliseringen är 

ett av Finspångs kommuns viktigaste verktyg för fortsatt utveckling och 

effektivisering. En implementation av tillgängliga dokument som är lätta att 

använda av kommunens medarbetare kommer att skapa en förenklad vardag, 

ökad service till kommens medborgare samt högre kvalitet och effektivitet inom 

verksamheten.  

Sammanfattning 

• Utveckling av tillgängliga mallar för Office-program

• Digital lösning med automatisk mallstartsmeny när Word eller

Powerpoint öppnas

• Via menyn startar användarna enkelt programmen och kan snabbt och

enkelt välja en mall genom att klicka på mallens namn.

Upplägg 

• Tillgängliga mallar produceras utifrån ny grafisk profil.

• Ett script skapar digital åtkomst till mallarna till alla medarbetare

• Medarbetaren skriver in sina kontaktuppgifter en gång. Därefter sparas

det för att skapa effektivitet åt exempelvis handläggare som skapar

många mallar och brev till medborgare i sin vardag.

Ansökan 

Ledningsstaben ansöker om 175 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets 

arbete med att genomföra och implementera en effektiv och säker lösning för 

tillgängliga mallar i Officeprogrammen för Finspångs kommun. 
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Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 575 000 kronor. Vid 

beviljande av ovan sökta summa (175 000 kronor) finns 400 000 kronor kvar. 

 

Förslag till beslut 
  

1. Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av 

tillgängliga mallar som uppfyller lagen under år 2020. 

 

2. Att finansieringen sker genom avsatta utvecklingsmedel för digitalisering 

med summan 175 000 kr. 

 

476



Helén Wallman 

2020-07-29  1 (3) 

Dnr KS.2020.0771 

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 

Avskaffande hälsokontroller 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-02-10 beslutat att utöver lagstadgade 
hälsokontroller ska även hälsokontroller genomföras vart tredje år med en tredjedel 
av de tillsvidareanställda samt långtidsvikarier med början 2015. Insatsen skulle 
genomföras i minst sex år.  

Förvaltningen har sedan 2015 erbjudit hälsokontroller för en tredjedel av 
tillsvidareanställda medarbetare och långtidsvikarier.  

Hälsoundersökningarna som genomförts baseras till stor del på den självupplevda 
hälsan med fokus på livsstilsvanor. Kost- och motionsvanor, sömn, vikt, 
konsumtion av tobak och alkohol samt upplevd hälsa och stress i arbetet undersöks. 

Resultat av hälsokontrollerna redovisas av företagshälsan på gruppnivå om gruppen 
är så stor att ingen kan identifieras. Flera enheter har för få medarbetare som 
genomfört undersökningen för att få resultatet återkopplat på det sättet. Ett 
sammanfattande resultat har, utifrån de rapporter vi fått från företagshälsan, 
presenterats i personalredovisningen i samband med bokslut.  

Antal genomförda hälsokontroller 

Antalet genomförda och erbjudna hälsokontroller 2015 – 2019: 

År genomförda erbjudna 

2019 378 791 

2018 281 600 

2017 425 697 

2016 245 636 

2015 272 635 

Skäl till att medarbetare tackar nej till hälsokontroller 

Då det är många som tackar nej till givet erbjudande om hälsokontroll har ansvariga 
chefer under 2019 ställt frågan om varför medarbetarna inte vill genomföra denna.  

Skäl som uppgetts är att flera väljer bort att gå då de gör andra hälsokontroller 
kontinuerligt eller har annan kontakt med vården. Det finns också de som valt att 
inte gå för att de bedömer att de inte har tid, att de inte vill resa till Finspång, att de 
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bedömer att de har bra koll på sin egen hälsa redan, att de vet om att man är 
överviktig och man vill inte få det till sig i en hälsokontroll.  

Resultat av hälsokontroller 

Viss ohälsa har förebyggts genom att ett antal medarbetare fått ytterligare besök hos 
företagshälsovården för uppföljning av sin hälsa efter hälsokontrollen.  
Några av medarbetarna som uppvisat högt blodtryck, högt kolesterol eller högt 
blodsocker har hänvisats vidare till närsjukvården.  

Utöver ovanstående har hälsokontrollerna visat på bland annat förekomst av nack- 
och ryggbesvär (besvär i rörelseapparaten), övervikt (förhöjt midjemått), stress i 
arbetet, sömnsvårigheter och trötthet hos vissa medarbetare.  

Olika insatser har föreslagits till enheterna, bland annat att öka kunskapen om 
hälsofrämjande livsstil och attitydförändringar gällande livsstil (kost, motion, hälsa, 
stresshantering, sömn, återhämtning och motivation). Även insatser kring 
arbetsförhållanden, ergonomi och föreläsningar om förändringsarbete har 
föreslagits.  

I samband med 2015 då medarbetare inom förskolan påvisade försämrad hörsel 
föreslogs också föreläsning om hörsel och buller.  

Under friskvårdsveckan som arrangerats i kommunen en gång per år har alla 
medarbetare erbjudits föreläsningar kring stress, kost och motion.  

Cheferna i organisationen har också fått kompetensutveckling när det gäller 
förändringsledning för att kunna stödja medarbetarna i ett ständigt pågående 
förändringsarbete. Vidare ingår det en del kring förändring och förändringsledning i 
arbetsmiljöutbildningen som cheferna genomgår vart 5 år.  

Avskaffande av icke lagstadgade hälsokontroller 

Hälsokontrollerna har genomförts under sex år. Kostnaden belastar respektive 
sektors ram och har tidigare presenterats som ett förslag till besparing. 

Det är många som tackar nej till givet erbjudande att genomföra en hälsokontroll. 
Flera gör redan lagstadgade hälsokontroller och det finns en andel som redan har en 
kontakt med vården.  

Flera medarbetare som avstått har uppgett att de upplever att de har en bra kontroll 
på sin hälsa både om det upplevs som att man har en god hälsa eller om man 
exempelvis har en övervikt.  

När det gäller resultatet som rör stress och sömnsvårigheter så stödjer 
hälsokontrollerna bilden cheferna uppgett i kartläggning av sjukfrånvaro och 
arbetsvillkor som genomförts årligen. Frågor kring stress och sömnsvårigheter bör 
fångas upp av cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförs. 
Utöver detta skattar även medarbetarna sin egen hälsa i den årliga 
medarbetarenkäten där resultatet presenteras och följs upp på varje enhet med 
minst 5 medarbetare.  
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Utifrån ovanstående fångas flera delar upp kring medarbetarnas hälsa utan att 
hälsokontroller behöver genomföras. Det handlar om egen medvetenhet och 
skattning, resultatet i medarbetarenkät och det som framkommer i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som genomförs. Genom att fortsätta att jobba för ett närvarande 
ledarskap, bra resultat- och utvecklingssamtal samt en god arbetsmiljö bör frågor 
kring medarbetarnas hälsa kunna fångas upp på ett bra sätt.  

Resultatet av hälsokontrollerna har fungerat förebyggande för ett antal individer 
som fått stöd från företagshälsan eller närsjukvården. Det har bland annat handlat 
om att man identifierat att några haft högt blodtryck, högt kolesterolvärde och högt 
blodsocker. Det är osäkert om detta upptäckts om inte hälsokontrollerna 
genomförts.  

Utifrån den samlade bilden förslår förvaltningen kommunstyrelsen besluta att från 
och med 2021 avskaffa krav på att genomföra icke lagstadgade hälsokontroller. 

Förslag till beslut 
1. Att från och med 2021 avskaffa krav på att genomföra icke lagstadgade 

hälsoundersökningar vart tredje år med en tredjedel av de tillsvidareanställda 
samt långtidsvikarier. 
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