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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid: Onsdag den 22 april 2020, kl 13:00 

Plats: Konferensrummet Glan 

Ordförande: Ulrika Jeansson 

Sekreterare: Maria Forneman 

Föredragningslista 

Sidnummer 

Mötets öppnande 

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

2. Utredning avseende månadsvis ekonomisk
rapportering

4 

3. Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om
medlemmars ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat

14 

4. Svar på medborgarförslag - Finspångs kommun
övertar skötseln av minigolfbanan vid
Klippestorpsgården

18 

5. Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs
kommun

22 

6. Försäljning Ingelstad 2:1

7. Försäljning Ingelstad 2:15

8. Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem

9. Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång

10. Ägardirektiv FTV AB

11. Ägardirektiv Finet AB

12. Ägardirektiv FFIA

29

49

67

87

94

101

107 
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13. Bolagsordning FFIA

14. Bolagsordning FTV AB

15. Bolagsordning Finet AB

16. Medborgarförslag - kaffeautomat i
kommunhusfoajén

113

120

127

134 

17. Inriktningsbeslut för 2020 års löneöversyn

18. Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika
rättigheter och möjligheter

137

187 

19. Antagande av omställningsstöd och pension för
förtroendevalda i kommun och region - OPF-KL
18

199 

20. Svar på revisionsrapport av granskning av
kommunstyrelsens hantering av konst och
konstföremål

216 

21. Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-
enkät 2019

234 

22. e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i
Finspång

283 

23. Granskning detaljplan Förskola Lotorp 3:29 m.fl. 291

24. Samråd detaljplan Lotorp 6:7 m.fl.

25. Riskkontroll pensionsplaceringar februari 2020

26. Skuldförvaltarrapport mars 2020

27. *Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen

28. *Rapportering av prioriterade uppdrag 2019

29. *Investeringsmedgivande utöver ram -
ombyggnation av kommunhuset

335

376

381

390

431

447 

Information i ärenden som ska beslutas vid
senare möte

30. Ansökan ur digitaliseringspott för elektronisk
underskrift och stämpel

449 

31. Taxor för Kulturhuset - uthyning av lokaler

32. Fördelning av miljöutvecklingspott 2020

451

455 
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33. Informationsärenden

a) Rapportering om läget i Finspång -
Coronaviruset

Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
medborgarförslag 

34. Att anmälda delegeringsbeslut läggs till
handlingarna

35. Delgivningar
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Kommunstyrelsen 

Utredning avseende månadsvis ekonomisk rapportering. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande ekonomisk styrning. 
Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen ska besluta att tertialrapporter byts ut 
mot ekonomisk rapport som rapporteras en gång i månaden och att den rapporten 
tydligt speglar nuläget och sambandet mellan kommunens faktiska ekonomiska 
intäkter och resurser kontra sektorernas utgifter och behov samt innehålla en 
åtgärdsplan för ekonomi i balans.  

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-11: 

1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda och se
konsekvenser av Sverigedemokraternas förslag och att komplettera med en analys
och förslag på åtgärder för att få en bättre styrning av ekonomin/verksamheten.
2. Att uppdraget ska redovisas i tid för att kunna ha en ny ordning till nästa
budgetår.

Om månadsrapportering ska införas behöver kommunstyrelsens mötestider ses 
över. En ekonomisk uppföljning engagerar och involverar flera olika yrkesgrupper i 
sektorerna. Förvaltningen har gjort en uppskattning av hur mycket en vanlig 
månadsuppföljning tar av i anspråk av personalens arbetstid. Varje 
månadsuppföljning beräknas kosta ca 200 tkr. 

Förvaltningen kan förbättra ekonomistyrningen genom att tydliggöra flera områden. 

1. Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att till tertialuppföljningarna
arbeta för ett mer likriktat uppföljningsarbete. Gemensamma rubriker och
mer enhetlighet för kommentarer av avvikelser är några exempel som
avdelningen kommer arbeta med. Att förtydliga prognosantaganden är
andra exempel då en prognos kan vara mer eller mindre säker.

2. Bättre processer avseende fakturering och periodisering underlättar i
uppföljningsarbetet och ger möjlighet till bättre prognosarbete för alla
inblandade.

3. Förtydliga vem som är ansvarig för uppföljningen. De ekonomiska
rapporterna sammanställs av ekonomer och rapporten för sektorn godkänns
av sektorschef. Underliggande enheter eller resultatenheter gör prognoser
per ansvarsområde. Det är den resultatansvariga som är ansvarig för
prognosen för sin enhet och som ska rapportera avvikelsen till sektorschef.
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Ekonomernas roll är att ge ett bra stöd vid uppföljning och prognosarbete.  
Enligt ekonomistyrningsreglerna är sektorschef skyldig att vidta åtgärder 
inom ramen för sina befogenheter så att anslaget kan hållas. Om inte sådana 
åtgärder bedöms tillräckliga bör sektorschef väcka förslag hos 
kommunstyrelsen till åtgärder. För 2020 befarar sektorerna att de kommer 
att ha svårt att klara sin ekonomi och kommer därför att återkomma i frågan 
under april med förslag på åtgärder.  

 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Att anse uppdraget besvarat 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 145   Dnr: KS.2019.1084 
 
Utredning avseende månadsvis ekonomisk rapportering 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande ekonomisk 
styrning. Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen ska besluta att 
tertialrapporter byts ut mot ekonomisk rapport som rapporteras en gång i 
månaden och att den rapporten tydligt speglar nuläget och sambandet mellan 
kommunens faktiska ekonomiska intäkter och resurser kontra sektorernas 
utgifter och behov samt innehålla en åtgärdsplan för ekonomi i balans.  

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-11: 
 
1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda och se 
konsekvenser av Sverigedemokraternas förslag och att komplettera med en 
analys och förslag på åtgärder för att få en bättre styrning av 
ekonomin/verksamheten.  
2. Att uppdraget ska redovisas i tid för att kunna ha en ny ordning till nästa 
budgetår.  
 
Om månadsrapportering ska införas behöver kommunstyrelsens mötestider ses 
över. En ekonomisk uppföljning engagerar och involverar flera olika 
yrkesgrupper i sektorerna. Förvaltningen har gjort en uppskattning av hur mycket 
en vanlig månadsuppföljning tar av i anspråk av personalens arbetstid. Varje 
månadsuppföljning beräknas kosta ca 200 tkr. 

Förvaltningen kan förbättra ekonomistyrningen genom att tydliggöra flera 
områden. 

1. Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att till 
tertialuppföljningarna arbeta för ett mer likriktat uppföljningsarbete. 
Gemensamma rubriker och mer enhetlighet för kommentarer av 
avvikelser är några exempel som avdelningen kommer arbeta med. Att 
förtydliga prognosantaganden är andra exempel då en prognos kan vara 
mer eller mindre säker. 

2. Bättre processer avseende fakturering och periodisering underlättar i 
uppföljningsarbetet och ger möjlighet till bättre prognosarbete för alla 
inblandade.  

3. Förtydliga vem som är ansvarig för uppföljningen. De ekonomiska 
rapporterna sammanställs av ekonomer och rapporten för sektorn 
godkänns av sektorschef. Underliggande enheter eller resultatenheter gör 
prognoser per ansvarsområde. Det är den resultatansvariga som är 
ansvarig för prognosen för sin enhet och som ska rapportera avvikelsen 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

till sektorschef. Ekonomernas roll är att ge ett bra stöd vid uppföljning 
och prognosarbete.  Enligt ekonomistyrningsreglerna är sektorschef 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att 
anslaget kan hållas. Om inte sådana åtgärder bedöms tillräckliga bör 
sektorschef väcka förslag hos kommunstyrelsen till åtgärder. För 2020 
befarar sektorerna att de kommer att ha svårt att klara sin ekonomi och 
kommer därför att återkomma i frågan under april med förslag på 
åtgärder.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att anse uppdraget besvarat 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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Utredning avseende 

månadsvis rapportering  

 

Datum 
Ärendenummer 

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

Utredning avseende månadsvis rapportering 

Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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Bakgrund 

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande ekonomisk styrning. 
Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen ska besluta att tertialrapporter byts ut mot 
ekonomisk rapport som rapporteras en gång i månaden och att den rapporten tydligt speglar 
nuläget och sambandet mellan kommunens faktiska ekonomiska intäkter och resurser kontra 
sektorernas utgifter och behov samt innehålla en åtgärdsplan för ekonomi i balans.  

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-11 dnr KS.2019.1084-3 
 
1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda och se konsekvenser av 
Sverigedemokraternas förslag och att komplettera med en analys och förslag på åtgärder för 
att få en bättre styrning av ekonomin/verksamheten.  
2. Att uppdraget ska redovisas i tid för att kunna ha en ny ordning till nästa budgetår.  
 

Beredning av ärendet 

Kommunens ekonomistyrningsregler 

Kommunfullmäktige fastställde kommunens ekonomistyrningsregler den 2018-02-28 § 31 att 
gälla från och med 2018-04-05, dnr Ks.2017.1299.  

Kommunens ekonomistyrning bygger på principen mål- och ramstyrning och decentralisering 
av budgetansvar och befogenheter. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål som 
uttrycker kommunens viljeinriktning och ambitionsnivå samt anvisar resurser i form av 
kommunbidrag. Kommunbidragen fastställs per sektor. 

Ansvar för anslag och verksamhet  

Kommunstyrelsen är i relation till kommunfullmäktige en resultatenhet. Verksamheten inom 
kommunen är sedan strukturerad i sektorer och lokala resultatenheter. Kommunstyrelsen utser 
resultat och uppföljningsansvariga för resultatenheterna inom sitt ansvarsområde.  

En resultatenhet ansvarar för resultatet, dvs skillnaden mellan kostnader och intäkter och ska 
fortlöpande följa kostnads- och intäktsutvecklingen. Den resultatansvarige är också ansvarig 
för att bedriva den verksamhet som beslutas om i verksamhetsplanen samt följa det 
verksamhetsmässiga utfallet inom sitt ansvarsområde. Avvikelser rapporteras till sektorschef.  

Sektorschef har det övergripande budgetuppföljningsansvaret inom sektorn. Sektorschefen 
ska, tillsammans med uppföljningsansvariga, i händelse av större avvikelse från budget lämna 
en skriftlig förklaring till avvikelsen och förslag till åtgärder.  

Sektorschefs ansvar vid avvikelse i driftbudget  

Så snart budgetavvikelse befaras eller har konstaterats är sektorchef skyldig att vidta åtgärder 
inom ramen för sina befogenheter, så att anslaget kan hållas. Om inte sådana åtgärder bedöms 
som tillräckliga bör sektorschef väcka förslag hos kommunstyrelsen till åtgärder så att 
sektorns totala anslagsram kan hållas. 

Inom ramen för tilldelat anslag för viss verksamhet får sektorschef göra sådana 
omdispositioner som inte innebär avsteg för av fullmäktige fastställda mål eller 
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verksamhetens inriktning. Omdispositionerna får inte heller innebära betydande förändringar 
av verksamhetens omfattning eller kvalitet. Först när andra möjligheter befunnits otillräckliga 
bör sektorschef anhålla hos kommunstyrelsen om ändring av verksamhetsnivå eller 
anslagsbelopp.  

Kommunstyrelsens åtgärder  i anledning av anmälda avvikelser mm 

Det åligger kommunstyrelsen att, efter granskning av sektorschefs redovisning och prognoser, 
besluta om vilka åtgärder som bör vidtas vid prognosticerad eller konstaterad budgetavvikelse 
samt göra de framställningar hos kommunfullmäktige som anses påkallande. 

Ekonomi och verksamhetsrapportering 

Vidare går att läsa i ekonomistyrningsreglerna att Ekonomi- och verksamhetsrapporteringen 
till kommunfullmäktige sker tre gånger per år i form av två tertialrapporter och en 
årsredovisning.  Sektorerna ska dessutom lämna månadsuppföljning till kommunstyrelsen per 
den 30 maj och 31 oktober. 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen 

beslutsprocess 

Tidsplanerna för kommunstyrelsens sammanträden fastställs av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har valt att minska antalet möten 2020. För 2019 var det 17 möten och för 
2020 finns 13 inplanerade möten. Om månadsrapportering ska införas behöver 
kommunstyrelsens mötestider ses över. Några av de fastställda mötestiderna finns i början av 
månaden. 

Månadsuppföljning i stället för tertialuppföljning  

En ekonomisk uppföljning engagerar och involverar flera olika yrkesgrupper i sektorerna. 
Förutom ekonomer så arbetar enhetschefer, administratörer, sektorschef, verksamhetschef, 
stödfunktioner och kommunledning med frågan. Förvaltningen har gjort en uppskattning av 
hur mycket en vanlig månadsuppföljning tar av i anspråk av personalens arbetstid. Totalt 
beräknas 3,3 årsarbetare.  Det är ekonomer, administratörer och enhetschefer som lägger ner 
mest tid vid en månadsuppföljning. Varje månadsuppföljning beräknas kosta ca 200 tkr. 

Förvaltningen kan införa månadsuppföljningar men det finns en risk att vid införande av 
månaduppföljning blir verksamheten mindre noggrann vid uppföljningen. Andra uppgifter 
såsom att analysera sektorernas ekonomi och utveckla ekonomiprocesser blir lidande. Det kan 
vara bättre att fokusera på ett mindre antal uppföljningar och lägga kraften där.  Enheter bör 
följa upp sin verksamhet varje månad för att kunna rapportera avvikelse och förändringar till 
sektorsledning. 

Förslag till förbättrad ekonomistyrning 

Förvaltningen kan förbättra ekonomistyrningen genom att tydliggöra flera områden. 

1. Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att till tertialuppföljningarna arbeta för 
ett mer likriktat uppföljningsarbete. Gemensamma rubriker och mer enhetlighet för 
kommentarer av avvikelser är några exempel som avdelningen kommer arbeta med. 
Att förtydliga prognosantaganden är andra exempel då en prognos kan vara mer eller 
mindre säker. 
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2. Bättre processer avseende fakturering och periodisering underlättar i 
uppföljningsarbetet och ger möjlighet till bättre prognosarbete för alla inblandade.  

3. Förtydliga vem som är ansvarig för uppföljningen. De ekonomiska rapporterna 
sammanställs av ekonomer och rapporten för sektorn godkänns av sektorschef. 
Underliggande enheter eller resultatenheter gör prognoser per ansvarsområde. Det är 
den resultatansvariga som är ansvarig för prognosen för sin enhet och som ska 
rapportera avvikelsen till sektorschef. Ekonomernas roll är att ge ett bra stöd vid 
uppföljning och prognosarbete.  Enligt ekonomistyrningsreglerna är sektorschef 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att anslaget kan hållas. 
Om inte sådana åtgärder bedöms tillräckliga bör sektorschef väcka förslag hos 
kommunstyrelsen till åtgärder. För 2020 befarar sektorerna att de kommer att ha svårt 
att klara sin ekonomi och kommer därför att återkomma i frågan under april med 
förslag på åtgärder.  

 

Uppföljning av en verksamhet till exempel förskola, LSS-verksamhet eller hemtjänst  
kan vara ett komplement till de fastställda ekonomiuppföljningarna om 
kommunstyrelsen ser ett behov av detta. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

 
Kommuninvest ekonomisk förenings upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Finspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 
augusti 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 27 
maj 2015.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 
av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.   

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Finspångs kommun undertecknade Regressavtalet den 1 juli 2011 och 
Garantiavtalet den 1 juli 2011.   

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Finspångs 
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut.  

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor 
vikt att Finspångs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i 
fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är 
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.   
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För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, 
som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta 
har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en 
tioårsperiod.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  

1. Att Finspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
15 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Finspångs kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Finspångs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.     

  
2. Att Finspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.   

  
3. Att Finspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari Finspångs kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.   

  
4. Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för 

Finspångs kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning 
av detta beslut.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 146   Dnr: KS.2020.0129 
 
Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om medlemmars 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat 

Sammanfattning 

Kommuninvest ekonomisk förenings upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Finspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 
augusti 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 27 
maj 2015.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 
av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.   

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Finspångs kommun undertecknade Regressavtalet den 1 juli 2011 och 
Garantiavtalet den 1 juli 2011.   

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Finspångs 
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut.  

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor 
vikt att Finspångs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i 
fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är 
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.   

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, 
som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta 
har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en 
tioårsperiod.  

Yrkande 

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Ulrika Jeansson (S), yrkar att det 
istället för namn används funktion i beslutet. 

Förvaltningens förslag till nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
15 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Finspångs kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Finspångs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.     

2. Att Finspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.   

3. Att Finspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari Finspångs kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.   

4. Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för 
Finspångs kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning 
av detta beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Svar på medborgarförslag - Finspångs kommun övertar 
skötseln av minigolfbanan vid Klippestorpsgården 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Gunilla Jepsen som önskar att 
Finspångs kommun övertar skötseln och fräschar upp golfbanan så att den blir 
trivsam. Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att minigolfbanan i 
Finspång har ett fantastiskt, bra och vackert läge vid Klippestorpsgården och är 
väldigt nöjd med omgivningen. I anslutning till golfbanan finns vacker natur, 
tillgång till parkering, mat, kaffe med tillbehör, fräscha toaletter, cykelställ med 
pump, ny lekplats med naturstig och grillplats. Det som felas är en välskött 
minigolfbana.   
 
Vid kontakt med förslagsställaren så framförs att det upplevs mycket trevligt 
med en minigolfbana i det aktuella området och att det är väldigt många som 
spelar där. Förslagsställaren känner inte till förutsättningarna för vem som äger 
minigolfbanorna men upplever att utbudet av minigolfbanor är mycket begränsat 
i Finspång och önskan från förslagsställaren är att banorna görs iordning. 
 
När det gäller minigolfbanan vid Vibjörnsparken så äger inte Finspångs kommun 
den aktuella anläggningen. Finspångs kommun har sett det lämpligt att ha den 
här typen av verksamhet i området och har tecknat ett arrendeavtal med en extern 
part som ger rätten att nyttja kommunens mark för minigolfverksamheten och att 
placera minigolfbanor på kommunens mark. Ansvar för skötsel och underhåll av 
golfbanor och tillhörande anläggning ligger hos den externa parten.  
 
Med anledning av att Finspångs kommun inte äger minigolfanläggningen så ses 
det inte möjligt att inom gällande upplåtelseformer att överta skötseln av 
golfbanorna. Utifrån att verksamheten ägs och sköts av en extern part uppmanas 
förslagsställaren även ta kontakt med den som driver minigolfverksamheten och 
framföra önskemålen om en mer trivsam golfbana. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta 

1. Att avslå medborgarförslaget. 

2. Att meddela förslagställaren beslutet. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 147   Dnr: KS.2018.1308 
 
Svar på medborgarförslag - Finspångs kommun övertar 
skötseln av minigolfbanan vid Klippestorpsgården 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Finspångs 
kommun övertar skötseln och fräschar upp golfbanan så att den blir trivsam. 
Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att minigolfbanan i Finspång har ett 
fantastiskt, bra och vackert läge vid Klippestorpsgården och är väldigt nöjd med 
omgivningen. I anslutning till golfbanan finns vacker natur, tillgång till 
parkering, mat, kaffe med tillbehör, fräscha toaletter, cykelställ med pump, ny 
lekplats med naturstig och grillplats. Det som felas är en välskött minigolfbana.   
 
Vid kontakt med förslagsställaren så framförs att det upplevs mycket trevligt 
med en minigolfbana i det aktuella området och att det är väldigt många som 
spelar där. Förslagsställaren känner inte till förutsättningarna för vem som äger 
minigolfbanorna men upplever att utbudet av minigolfbanor är mycket begränsat 
i Finspång och önskan från förslagsställaren är att banorna görs iordning. 
 
När det gäller minigolfbanan vid Vibjörnsparken så äger inte Finspångs kommun 
den aktuella anläggningen. Finspångs kommun har sett det lämpligt att ha den 
här typen av verksamhet i området och har tecknat ett arrendeavtal med en extern 
part som ger rätten att nyttja kommunens mark för minigolfverksamheten och att 
placera minigolfbanor på kommunens mark. Ansvar för skötsel och underhåll av 
golfbanor och tillhörande anläggning ligger hos den externa parten.  
 
Med anledning av att Finspångs kommun inte äger minigolfanläggningen så ses 
det inte möjligt att inom gällande upplåtelseformer att överta skötseln av 
golfbanorna. Utifrån att verksamheten ägs och sköts av en extern part uppmanas 
förslagsställaren även ta kontakt med den som driver minigolfverksamheten och 
framföra önskemålen om en mer trivsam golfbana. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att avslå medborgarförslaget 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
 

 

 

21



  

 
Jonny Sävenhed 

2020-03-03  1 (3)  
Dnr KS.2019.582  

  

 

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

 

 

Kommunfullmäktige 

 
 

Svar på motion – anställ en stadsarkitekt för Finspångs 
kommun 

 
Sammanfattning 
Kai Hallgren och Torgny Maurer, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion 
med förslag om att anställa en stadsarkitekt för Finspångs kommun.  
 
Motionen hänvisar bland annat till att 176 av landets kommuner idag har en 
stadsarkitekt anställd eller på konsultbasis. Bland annat små kommuner såsom 
Söderköping, Berg och Mullsjö. De framhåller vidare att Finspång idag står inför 
stora utmaningar när det gäller bostadsutveckling och att det finns behov av en 
långsiktig och hållbar stadsplanering där större fokus läggs på den estetiska och 
arkitektoniska utformningen av stadsbilden. Enligt plan och bygglagstiftningen 
12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat arkitektutbildning finnas tillgänglig 
för att bland annat bygg- och miljönämnden ska kunna ta korrekta beslut. 
Förslagsställarna bedömer att dagens situation med planarkitekter inte är 
tillräckligt eftersom utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att till förvaltningen ge uppdraget att 
undersöka förutsättningarna för att anställa en stadsarkitekt på heltid eller deltid, 
på konsultbasis eller i samarbete med annan kommun. 
 
Det framgår tydligt i 12 kap 7 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att 
byggnadsnämnden ska ha tillgång en person utbildad inom arkitektur men också 
i övrigt erhålla tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda 
kompetens som behövs för att nämnderna ska kunna fullgöra sina uppgifter på 
ett tillfredsställande sätt. 
 
Boverket, vilken är tolkande myndighet för PBL, har gjort en utvecklad 
beskrivning som anger att: 
”Byggnadsnämnden ska ha tillgång till personal med sådan kompetens och 
utbildning att nämnden kan verka för att planering och byggande sker enligt de 
kvalitetskrav som samhället sätter upp. Nämnden behöver ha tillgång till 
personal med sakkunskap inom bland annat följande områden: 
 

 gällande lagstiftning, regler och normer, 
 byggnadsgestaltning, 
 byggnadsfunktion, 
 arkitekturhistoria, 
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Jonny Sävenhed 

2020-03-03  2 (3)  

Dnr KS.2019.582  

  

 

 byggnadsteknik, 
 installationsteknik, och 
 tillgänglighetskrav.” 

 
I PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden 
har tillgång till och det är en person med arkitektutbildning. För övrig kompetens 
anses det ligga i kommunens eget intresse att hålla en hög standard. (jfr prop. 
1985/86:1 sid 309) Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 7 § 
 

Boverket förtydligar även att som arkitektutbildad personal räknas; arkitekt, 
landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller fysisk planerare.  
 
Inom sektor Samhällsbyggnad finns i dagsläget en planeringsarkitekt som 
uppfyller boverkets utbildningskrav samt en landskapsarkitekt. Med stöd av 
dessa personer uppfyller således kommunen lagkravet gällande arkitektutbildad 
person. Vi de rekryteringar som genomförs beaktas ovanstående kompetenser.  
 
Finspångs kommuns förvaltningen är medveten om dessa frågor, både utifrån 
lagkravet men framför allt utifrån behovet att bevara estetiska och kulturella 
värden i Finspång samt att den framtida stads- och landskapsmiljön görs estetiskt 
tilltalande både vid planläggning och handläggning av bygglov.  
 
I samband med den tillväxt som planeras i Finspång kommer behoven av 
ovanstående kompetenser att öka, både i samband med om- och nybyggnation 
och vid framtagande av detaljplaner samt bygglovshandläggning. Som stöd har 
Länsmuseet anlitats i angelägna byggnadskulturärenden. Det råder en osäkerhet 
om den möjligheten kommer finnas kvar. För att säkerställa tillräckligt stöd 
gällande både bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och gestaltning av 
nya eller förändrade byggnadsverk, framförallt i bygglovsprocessen, har 
förvaltningen initierat en upphandling av detta stöd.  
 
Ovanstående visar på att krav gällande arkitektutbildning uppfylls och att 
förvaltningen hanterar frågan angående arkitektkompetens utifrån lagstadgade 
ansvarsområden.  
 
Utifrån tillväxtperspektivet bedöms behovet av arkitektkompetens öka men då 
förvaltningen bedömer att behov av olika former av arkitektstöd erfordras 
bedöms upphandlat konsultstöd vara att föredra. 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

23



   
Jonny Sävenhed 

2020-03-03  3 (3)  
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1. Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta tillse att den kompetens som 
behövs för såväl planering och byggande sker enligt de kvalitetskrav som 
samhället sätter upp genom anställda eller upphandlade konsulter. 

2. Att därmed anse motionen besvarad 
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                         Finspång 21 Maj 2019 

Motion 

Anställ en stadsarkitekt i Finspång                         

176 av landets kommuner har idag en stadsarkitekt anställd eller på konsultbasis. Flera små 

kommuner har egen stadsarkitekt, som tex Söderköping, Bergs kommun, Sveriges sjätte minsta, 

liksom Mullsjö som är Sveriges nionde minsta kommun. I dagsläget saknar Finspång en stadsarkitekt. 

Finspångs kommun står inför stora utmaningar när det gäller bostadsutveckling i såväl tätort som 

glesbygd. Enligt Vision 2035 skall Finspång sikta mot 30 000 invånare 2035 och för att möta denna 

utmaning måste detaljplanläggningen snabbas upp och bostäder byggas. Förslag finns redan på att 

förtäta i tätorten genom nybyggnation samt att tex utnyttja källare och vindar. 

Sverigedemokraterna delar inte fullt ut denna vision och målbild, då vi menar att denna är överdrivet 

expansiv och att risken är överhängande att kommunens ekonomi kraftigt försämras genom dels en 

ökad skuldsättning samt att den eftersträvade befolkningsökningen riskerar att till stor del bestå av 

bidragsdriven inflyttning. Trots dessa farhågor ser vi sverigedemokrater dock givetvis positivt på att 

Finspång expanderar genom en inflyttning av nettoskattebetalare och företag.   

När kommunen skall expandera och bygga nytt menar vi att det är av yttersta vikt att historiska 

misstag ej upprepas. Avsaknaden av en genomtänkt stadsplanering är enligt vår mening i påfallande. 

Många Finspångsbor vittnar om en vacker stadskärna som genom åren tyvärr förfulats genom en 

oaktsam rivning av äldre bebyggelse samt att i dess ställe många gånger uppförts byggnader där 

estetik och kulturvärde inte kommit i första hand. Ytterligare exempel är omotiverade och 

ogenomtänkta avstängningar av genomfartsvägar och torg vilket försvårat tillgängligheten för både 

företagare och övriga medborgare. Många besökare utifrån menar att staden ger ett ogenomtänkt, 

slitet och rörigt intryck. 

Man kan ha olika syn på stadsplanering och vi Sverigedemokrater är av den uppfattningen att det 

finns ett angeläget behov av en långsiktig och hållbar stadsplanering där större fokus läggs på den 

estetiska och arkitektoniska utformningen av stadsbilden, där stadskärnan öppnas upp och blir mer 

tillgänglig, och där nybyggnation i traditionella byggnadsstilar samt bevarande av äldre kulturmiljöer 

får en mer framträdande plats.  

Enligt plan och bygglagstiftningen 12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat arkitektutbildning 

finnas tillgänglig för att bla bygg och miljönämnden ska kunna ta korrekta beslut. Dagens situation 

med planarkitekter är inte tillräckligt eftersom utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer. 

Som ett steg mot en större insikt i värdet av en genomtänkt stadsplanering och med hänvisning till 

ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag: 

- Att till förvaltningen ge uppdraget att undersöka förutsättningarna för att anställa en 

stadsarkitekt på heltid eller deltid, på konsultbasis eller i samarbete med annan kommun. 

 

Kai Hallgren, Torgny Maurer SD Finspång 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 148   Dnr: KS.2019.0582 
 
Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Kai Hallgren och Torgny Maurer, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion 
med förslag om att anställa en stadsarkitekt för Finspångs kommun.  
 
Motionen hänvisar bland annat till att 176 av landets kommuner idag har en 
stadsarkitekt anställd eller på konsultbasis. Bland annat små kommuner såsom 
Söderköping, Berg och Mullsjö. De framhåller vidare att Finspång idag står inför 
stora utmaningar när det gäller bostadsutveckling och att det finns behov av en 
långsiktig och hållbar stadsplanering där större fokus läggs på den estetiska och 
arkitektoniska utformningen av stadsbilden. Enligt plan och bygglagstiftningen 
12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat arkitektutbildning finnas tillgänglig 
för att bland annat bygg- och miljönämnden ska kunna ta korrekta beslut. 
Förslagsställarna bedömer att dagens situation med planarkitekter inte är 
tillräckligt eftersom utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att till förvaltningen ge uppdraget att 
undersöka förutsättningarna för att anställa en stadsarkitekt på heltid eller deltid, 
på konsultbasis eller i samarbete med annan kommun. 
 
Det framgår tydligt i 12 kap 7 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att 
byggnadsnämnden ska ha tillgång en person utbildad inom arkitektur men också 
i övrigt erhålla tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda 
kompetens som behövs för att nämnderna ska kunna fullgöra sina uppgifter på 
ett tillfredsställande sätt. 
 
Boverket, vilken är tolkande myndighet för PBL, har gjort en utvecklad 
beskrivning som anger att: 
”Byggnadsnämnden ska ha tillgång till personal med sådan kompetens och 
utbildning att nämnden kan verka för att planering och byggande sker enligt de 
kvalitetskrav som samhället sätter upp. Nämnden behöver ha tillgång till 
personal med sakkunskap inom bland annat följande områden: 
 

 gällande lagstiftning, regler och normer, 
 byggnadsgestaltning, 
 byggnadsfunktion, 
 arkitekturhistoria, 
 byggnadsteknik, 
 installationsteknik, och 
 tillgänglighetskrav.” 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

I PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden 
har tillgång till och det är en person med arkitektutbildning. För övrig kompetens 
anses det ligga i kommunens eget intresse att hålla en hög standard. (jfr prop. 
1985/86:1 sid 309) Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 7 § 
 

Boverket förtydligar även att som arkitektutbildad personal räknas; arkitekt, 
landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller fysisk planerare.  
 
Inom sektor Samhällsbyggnad finns i dagsläget en planeringsarkitekt som 
uppfyller boverkets utbildningskrav samt en landskapsarkitekt. Med stöd av 
dessa personer uppfyller således kommunen lagkravet gällande arkitektutbildad 
person. Vi de rekryteringar som genomförs beaktas ovanstående kompetenser.  
 
Finspångs kommuns förvaltningen är medveten om dessa frågor, både utifrån 
lagkravet men framför allt utifrån behovet att bevara estetiska och kulturella 
värden i Finspång samt att den framtida stads- och landskapsmiljön görs estetiskt 
tilltalande både vid planläggning och handläggning av bygglov.  
 
I samband med den tillväxt som planeras i Finspång kommer behoven av 
ovanstående kompetenser att öka, både i samband med om- och nybyggnation 
och vid framtagande av detaljplaner samt bygglovshandläggning. Som stöd har 
Länsmuseet anlitats i angelägna byggnadskulturärenden. Det råder en osäkerhet 
om den möjligheten kommer finnas kvar. För att säkerställa tillräckligt stöd 
gällande både bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och gestaltning av 
nya eller förändrade byggnadsverk, framförallt i bygglovsprocessen, har 
förvaltningen initierat en upphandling av detta stöd.  
 
Ovanstående visar på att krav gällande arkitektutbildning uppfylls och att 
förvaltningen hanterar frågan angående arkitektkompetens utifrån lagstadgade 
ansvarsområden.  
 
Utifrån tillväxtperspektivet bedöms behovet av arkitektkompetens öka men då 
förvaltningen bedömer att behov av olika former av arkitektstöd erfordras 
bedöms upphandlat konsultstöd vara att föredra. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta tillse att den kompetens som 

behövs för såväl planering och byggande sker enligt de kvalitetskrav som 
samhället sätter upp genom anställda eller upphandlade konsulter. 

2. Att därmed anse motionen besvarad 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 8 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
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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Fredrik Björkman 

2020-02-20  1 (2)  
Dnr KS.2018.0545  

  

 

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  

 
 

Försäljning Ingelstad 2:1  

 
Sammanfattning 

 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 
(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Fastigheten Ingelstad 2:1 är en fastighet på ca 20 Ha innehållande betesmark och 
skogsmark. Fastigheten är obebyggd.  

Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg. 

Kommunstyrelsen gav fastighetsavdelningen i uppdrag att förbereda försäljning 
av Ingelstad 2:1 i och med KS beslut 2015-02-02. 

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 900 000 kr. 
Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 
vinnande bud 3 150 000 kr gavs av Linda Lindberg och Patrik Toftered, 
Svärtinge.  
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Fredrik Björkman 

2020-02-20  2 (2)  

Dnr KS.2018.0545  

  

 

 

Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 
för beslut. Länsstyrelsen har i beslut den 21 februari 2020 d.nr 206-2212-2020 
godkänt underlaget. 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:1 till Linda Lindberg 19760119-
XXXX 50% och Patrik Toftered 19721229-XXXX för köpeskillingen 
3 150 000 kronor. 

2. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 
Mathias Stenhammars fond. 
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Beslut 
2020-02-21

sid 1 (2)
206-2212-2020

Finspångs kommun
Kommunstyrelsen
612 80 Finspång

POSTADRESS:

581 86 LINKÖPING
BESÖKSADRESS:

Östgötagatan 3
TELEFON:

010-223 50 00
TELEFAX:

013-10 13 81
E-POST:

ostergotland@lansstyrelsen.se
WEBBPLATS:

www.lansstyrelsen.se/ostergotland
ORGANISATIONSNUMMER:

202100-2270

Angående försäljning av fastigheten Ingelstad 2:1, 
Finspångs kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen godkänner det mellan Finspångs kommun, genom Fredrik Björkman, org. nr. 
212000–0423, säljare, och Linda Lindberg, 760119-1948, och Patrik Toftered, 721229-5690, 
köpare, upprättade köpeavtalet avseende fastigheten Ingelstad 2:1 med en köpeskilling av 
tremiljoneretthundrafemtiotusen (3 150 000) kronor. 

Redogörelse för ärendet
Kammarkollegiet har i permutationsbeslut den 20 juli 1087, dnr. 24-1485-84, rörande 
”Ingelstad fattighus” medgivit att fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 (numera Ingelstad 2:1) i 
Finspångs kommun får försäljas. Som villkor för försäljningen har kollegiet föreskrivit att 
köpeavtalet ska underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande och att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig värderingsman samt att 
köpeskillingen inte får understiga saluvärdet.

I permutationsbeslut har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond benämnd 
Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan minst en tiondel därav 
lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande 
såsom sjuka, gamla, handikappade eller eljest behövande inom kommunen för till exempel 
kollektiva eller enskilda studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns 
deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad eller 
andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Kommunen har begärt Länsstyrelsens godkännande av försäljning av fastigheten och har 
därvid bifogat värderingsutlåtande utvisande att marknadsvärde om 1 900 000 kronor. 

Motivering till beslutet
Med hänsyn till de värderingshandlingar som bifogats får köpeskillingen anses överensstämma 
med möjligt marknadsvärde. Försäljningen ska därför godkännas. 

Page 1 of 2
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Beslut
2020-02-21

sid 2 (2)
206-2212-2020

Övrigt
Till Länsstyrelsen har även inkommit ett köpeavtal och värderingsutlåtande avseende 
fastigheten Ingelstad 2:15, som genom lantmäteriförrättning, tidigare avstyckats från Ingelstad 
2:1. Länsstyrelsen ska enligt Kammarkollegiets beslut endast godkänna försäljning av 
fastigheten Ingelstad 2:1. Mot bakgrund härav saknas det grund för Länsstyrelsen att ta 
ställning till att godkänna försäljningen av fastigheten Ingelstad 2:15.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Anne Rydell med länsjurist Anna Isaksson som föredragande.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Rebecca Regnander, rebecca.regnander@lansfast.se

Page 2 of 2
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 149   Dnr: KS.2018.0545 
 
Försäljning Ingelstad 2:1  

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 
(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Fastigheten Ingelstad 2:1 är en fastighet på ca 20 Ha innehållande betesmark och 
skogsmark. Fastigheten är obebyggd.  

Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg. 

Kommunstyrelsen gav fastighetsavdelningen i uppdrag att förbereda försäljning 
av Ingelstad 2:1 i och med KS beslut 2015-02-02. 

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 900 000 kr. 
Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 
vinnande bud 3 150 000 kr gavs av Linda Lindberg och Patrik Toftered, 
Svärtinge.  

Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 
för beslut. Länsstyrelsen har i beslut den 21 februari 2020 d.nr 206-2212-2020 
godkänt underlaget. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:1 till Linda Lindberg 19760119-
XXXX 50 % och Patrik Toftered 19721229-XXXX  50 % för 
köpeskillingen 3 150 000 kronor. 

2. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 
Mathias Stenhammars fond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Fredrik Björkman 

2020-02-20  1 (2)  
Dnr KS.2018.0545  

  

 

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  

 
 

Försäljning Ingelstad 2:15 

 
Sammanfattning 
 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 
(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Fastigheten Ingelstad 2:15 är en avstyckning av ursprunglig stamfastighet 
Ingelstad 2:1. Fastigheten består av två bostadsbyggnader samt ett antal 
ekonomibyggnader. Byggnaderna bedöms vara i dåligt till mycket dåligt skick. 
Arealen på fastigheten är ca 7,4 varav ca 5 ha åkermark.  

Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg. 

Fastigheten såldes 2015 till utpekad intressent. (Beslut KS § 50 2015-02-02) 
Villkoren i förelagt avtal har ej uppfyllts så kommunen har upphävt gällande 
avtal. Med anledning av ovanstående behöver beslutet från KS 2015-02-02 
Upphävas.  

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 800 000 kr. 
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Fredrik Björkman 

2020-02-20  2 (2)  

Dnr KS.2018.0545  

  

 

 

Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 
vinnande bud 2 800 000 kr gavs av Magnus Pettersson och Annika Pettersson, 
Linköping.  

Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 
för beslut. Länsstyrelsens svar är att de saknar grund till beslut i ärendet då 
fastigheten är en avstyckning från stamfastigheten. 

Fastighetsavdelningens bedömning är att länsstyrelsens beslut den 21 februari 
2020 d.nr 206-2212-2020 är tillämpligt i detta ärende. 

 

Förslag till beslut 

1. Att upphäva beslut KS §50 2015-02-02 

2. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:15 till Magnus Pettersson 720402-
XXXX 50% samt Annika Pettersson 710405-XXXX 50% för 
köpeskillingen 2 800 000 kronor 

3. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 
Mathias Stenhammars fond. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 150   Dnr: KS.2018.0545 
 
Försäljning Ingelstad 2:15 

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 
(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Fastigheten Ingelstad 2:15 är en avstyckning av ursprunglig stamfastighet 
Ingelstad 2:1. Fastigheten består av två bostadsbyggnader samt ett antal 
ekonomibyggnader. Byggnaderna bedöms vara i dåligt till mycket dåligt skick. 
Arealen på fastigheten är ca 7,4 varav ca 5 ha åkermark.  

Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg. 

Fastigheten såldes 2015 till utpekad intressent. (Beslut KS § 50 2015-02-02) 
Villkoren i förelagt avtal har ej uppfyllts så kommunen har upphävt gällande 
avtal. Med anledning av ovanstående behöver beslutet från KS 2015-02-02 
Upphävas.  

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 800 000 kr. 
Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 
vinnande bud 2 800 000 kr gavs av Magnus Pettersson och Annika Pettersson, 
Linköping.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 
för beslut. Länsstyrelsens svar är att de saknar grund till beslut i ärendet då 
fastigheten är en avstyckning från stamfastigheten. 

Fastighetsavdelningens bedömning är att länsstyrelsens beslut den 21 februari 
2020 d.nr 206-2212-2020 är tillämpligt i detta ärende. 

Förvaltningens beslut nästa möte 

1. Att upphäva beslut KS §50 2015-02-02 

2. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:15 till Magnus Pettersson 720402-
XXXX 50% samt Annika Pettersson 710405-XXXX 50% för 
köpeskillingen 2 800 000 kronor 

3. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 
Mathias Stenhammars fond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Rojyar Khalili 

2020-03-13  1 (1)  
Dnr KS.2020.0374  

  

 

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 i förskola och fritidshem 

Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem är ett samlat informationsunderlag  till 
vårdnadshavare. Informationen grundar sig på skollag och Finspångs kommuns 
styrdokument.  
 
Med anledning av förändrade regler och riktlinjer inom förskolans verksamhet 
behöver dokumentet revideras och  fastställas.  
Det är i huvudsak följande uppgifter som är ändrade: 
 

 begreppet förskolechef är ändrat till rektor 

 information om omsorg under kvällar, nätter och helger är borttagen 

 information om pedagogisk omsorg är borttagen 

 uppgifter gällande förskolans planeringsdagar är ändrat  

 antalet alternativ som vårdnadshavarna behöver ange i samband med sin 
anmälan är ändrat från fem till tre.  
 

Vårdnadshavarna får vanligtvis någon av sina första tre alternativ och fler alternativ 
skapar förvirring. 
 
I det bifogade dokumentet finns förändringarna kommenterade.  

 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

1. Att fastställa riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, och fritidshem 
för barn i åldern 1-13 år. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 151   Dnr: KS.2020.0374 
 
Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem 

Sammanfattning 

Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem är ett samlat informationsunderlag 
till vårdnadshavare. Informationen grundar sig på skollag och Finspångs 
kommuns styrdokument.  
 
Med anledning av förändrade regler och riktlinjer inom förskolans verksamhet 
behöver dokumentet revideras och fastställas.  
Det är i huvudsak följande uppgifter som är ändrade: 
 

 begreppet förskolechef är ändrat till rektor 
 information om omsorg under kvällar, nätter och helger är borttagen 
 information om pedagogisk omsorg är borttagen 
 uppgifter gällande förskolans planeringsdagar är ändrat  
 antalet alternativ som vårdnadshavarna behöver ange i samband med sin 

anmälan är ändrat från fem till tre.  
 

Vårdnadshavarna får vanligtvis någon av sina första tre alternativ och fler 
alternativ skapar förvirring. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att fastställa riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, och 
fritidshem för barn i åldern 1-13 år. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Välkommen till  
 

Förskole- och fritidshemsverksamheten  
i Finspångs kommun 

 
Information om riktlinjer, regler och avgifter  

gällande förskola, fritidshem och  
annan pedagogisk verksamhet  

för barn i åldern 1-13 år.  
 
 

 
 
 

2020-01-09
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Ur Skollagen (2010:800)  

 
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i 
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen 
får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående 
förskola.  
 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har anmält önskemål om 
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt.  
 
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det 
framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i 
fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.  
 
Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning 
som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare 
eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.  
 
Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn 
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom 
pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.  
 
Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och 
familjens situation i övrigt. 
 
Förskolan har en egen läroplan, Lpfö98, rev 2016.  
För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [RK2]: Dessa två stycken 
är borttagna då Finspångs kommun inte 
erbjuder pedagogisk omsorg och omsorg 
under kvällar, nätter och helger.   

Kommentar [RK3]: Förskolan har en 
ny läroplan Lpfö 18 
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VERKSAMHETSFORMER 

 

FÖR BARN 1-5 ÅR 
 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, allmän förskola, pedagogisk omsorg och dygnet-
runt-omsorg och erbjuds i den omfattning vårdnadshavare behöver med hänsyn taget till 
förvärvsarbete, studier samt tillhörande restider eller barnets eget behov.  
 

FÖRSKOLA 

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen 
utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan ska lägga 
grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 
Förskoleverksamhet erbjuds barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar 
förskoleklass. Finns särskilda skäl kan plats erbjudas före det att barnet är 1 år. 
 

ALLMÄN FÖRSKOLA 

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till 
och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.  Det är ingen 
särskild form av förskola utan en del av den vanliga. 
Platsen gäller för 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och 
grundskola och kostar ingenting.  
 

PEDAGOGISK OMSORG  

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhetsformer som inte är förskola. En 
form av pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem och 
bedriver verksamhet med en liten barngrupp. 
Det är ingen skolform som styrs av läroplaner och omfattas inte av begreppen undervisning 
och utbildning. Förskolans läroplan är vägledande.  
 
 
FÖR BARN 6-13 ÅR 
 
FRITIDSHEM 

Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn 6-13 år. Verksamheten är placerad i anslutning 
till och samordnas med förskoleklass och grundskola/grundsärskola. Plats på fritidshem 
erbjuds från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det 
år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamhet erbjuds under skollov i mån av plats. 
 

MER INFORMATION OM: 
 
FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA  

Om du är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i 
veckan (Skollagen 8 kap. 6 §). Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en 

Kommentar [RK4]: Verksamheterna 
erbjuds inte längre. 

Kommentar [RK5]: Verksamheten 
erbjuds inte längre 
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pedagogisk verksamhet.  Barnen erbjuds förskoleverksamhet fem dagar i veckan eller tre 
dagar i veckan. Detta utifrån prioriteringsordning barnets bästa, förskolans möjligheter samt 
vårdnadshavarnas önskemål. Tiderna kommer att fastställas terminsvis. Andra tider kommer 
att endast beviljas vid inskrivning enligt Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i 
behov av särskilt stöd. 
 
För arbetssökande gäller att intyg från Arbetsförmedlingen som styrker aktivt arbetssökande 
bifogas ansökan om förskoleplats.  
För föräldralediga vårdnadshavare gäller att påskriven ledighetsansökan alternativt intyg från 
Försäkringskassan bifogas ansökan om förskoleplats.  
 
BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats i 
förskoleverksamhet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 8 kap. 5§ och 9§).   
Barnets vistelsetid beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog 
och en handlingsplan upprättas i samverkan med vårdnadshavare. 
 
ALLMÄN FÖRSKOLA 

Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att delta i allmän 
förskola. Det är ingen särskild form av förskola utan en del av den vanliga, ”allmän” syftar på 
att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.  
 

 Om barnet redan går i förskolan sker ingen förändring vare sig i verksamheten eller 
med tider. Det är bara avgiften som påverkas. Den reduceras per automatik från och 
med 1 augusti det året barnet fyller tre år och är inget som man behöver ansöka om. 

 
 Om barnet inte går i förskolan, eller vill byta till endast Allmän förskola, ska 

vårdnadshavare göra en särskild ansökan om detta.   
 

 Om du har oregelbundna arbetstider såsom skiftgång och barnet inte enligt ordinarie 
schema får förskolevistelse 15 timmar/vecka erbjuds barnet förskoleverksamhet på 
tider gällande för allmän förskola.   

 
Verksamheten följer skolans terminstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. 
Barnen erbjuds avgiftsfri förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag till fredag.  
Vistelsetid utanför angivna tider eller under skolans ledigheter är belagda med avgift. Lunch 
ingår inte och skolskjuts kan inte erbjudas.  
 
Ansökan om Allmän förskola sker på särskild blankett som lämnas till förskolans expedition. 
 

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET  

Anmälan om behov av plats i förskoleverksamhet ska ske senast fyra månader före det att 
plats önskas.  Blankett finns att hämta på kommunens hemsida. www.finspang.se  
I samband med anmälan har du möjlighet att ange fem alternativa önskemål om 
verksamhetsform, enhet eller område. Alla barn registreras efter anmälningsdatum, dvs. det 
datum anmälan om plats registrerats.   
 
 
INFLYTTNINGSFÖRTUR 

Kommentar [RK6]: Begreppet 
förskolechef är ändrat till rektor 

Kommentar [RK7]: Ändrat till tre . 
Vårdnadshavarna får ngn av de första tre 
alternativen.  
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Familjer där båda arbetar och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad 
inflyttningsförtur. Denna förtur innebär att du senast inom en månad från ansökningsdatum 
ska erbjudas plats i kommunens förskoleverksamhet.  
 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.  
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte. 

 
ERBJUDANDE OM PLATS  

Ditt barn är garanterad plats på förskola inom fyra månader efter det att du anmält önskemål 
om plats. Platsen ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och ditt önskemål ska tillgodoses så 
långt som möjligt. Du får ett skriftligt erbjudande senast en månad innan platsen ska tillträdas. 
Till erbjudandet ska du tacka ja eller nej skriftligt och svar ska lämnas inom 10 dagar. 
Därefter går erbjudandet vidare och du måste göra en ny anmälan.  
 
Om du tackar nej till plats enligt något av dina önskemål som angivits i ansökan måste du 
göra en ny anmälan. Om du tackar nej till en erbjuden plats som inte överensstämmer med 
något av dina önskemål som angivits i anmälan får du behålla det ursprungliga 
anmälningsdatumet i väntan på nytt erbjudande. 
 

OMPLACERING 

Om du tackar ja till annan plats än önskad eller av andra skäl önskar byte av plats kan du 
ansöka om omplacering. Omplaceringar sker inför höstplaceringen varje år. Turordning gäller 
efter anmälningsdatum till omplacering. Om du tackar nej till önskad omplacering måste du 
göra en ny anmälan.  
 

BARNETS NÄRVAROTIDER  

Det är arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets schema 
fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan dig och verksamheten. Uppgift om 
tillsynsbehov skall lämnas till förskolan/fritidshemmet på blankett som finns att hämta på:  
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
  
FÖRÄNDRING AV BARNETS NÄRVAROTIDER  

Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid, 
föräldraledighet eller arbetslöshet ska du att anmäla detta. Det ska göras i så god tid som 
möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt. Vårdnadshavare är 
skyldiga att informera kommunen om arbets- eller studieförhållanden samt vid förändringar 
av dessa.  
 
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  

Kommentar [RK8]: Ändrat till ” Du bör 
söka plats senast 4 månader innan 
förskolestart..” 

73



 

 5 

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på förskolan enligt schematid för barnets grundplacering. Om barnet inte har 
någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdomstillståndet 
kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg ska alltid bifogas. 
 

FÖRSKOLEPLATS I ANNAN KOMMUN  

Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell 
prövning. Ansökan sker på särskild blankett. http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 

Detta gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskoleplatsen.  

 

ÖPPETTIDER  

Kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet har öppet hela året.  
Förskolor och fritidshem har öppet måndag – fredag inom en ramtid från 06.00–18.00  
Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet.  
Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor och fritidshem slås 
samman.  
 

PERSONALENS STUDIEDAGAR  

Personal inom förskoleverksamheten har fyra studiedagar per år. Personal inom 
fritidshemsverksamhet har två studiedagar per år. De kan förläggas som halv- eller heldagar. 
Dessa dagar är verksamheten stängd, avgiften påverkas inte av detta. Ditt barn kan efter 
ansökan erbjudas alternativ tillsyn inom Finspångs kommun. Datum för studiedagar fastställs 
i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår. Läsårstider finns på 
kommunens hemsida. 

 

FRITIDSHEM 

 
FRITIDSHEM 

Plats på fritidshem kan efter ansökan erbjudas barn från och med 1 augusti det året barnet börjar 
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.  
Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan 
plats. (Skollagen kap 14, 4 §) 
En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. (Skollagen kap 14, 5 §) 
 

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet 
även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 § ). Barn kan erbjudas utbildning i 
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.  
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  
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Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte 
sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan 
barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid.  
Läkarintyg ska alltid bifogas. 
 

ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS  

Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till 
rektorsexpeditionen. http://www.finspang.se/Utbildning/Blanketter/ 

Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år. 

 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura. 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.  
 
FÖRDELNING AV PLATSER  

Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och barnet ska så långt som möjligt 
erbjudas plats i det område vårdnadshavare önskar. Om inte annat överenskommits med 
rektor är placeringstiden minst 1 månad.  

 
AKUT BEHOV AV FRITIDSHEMSPLATS  
Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.  

 

FRITIDSVERKSAMHET 
Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på 
platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför 
de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar. 

Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor 
avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild 
anmälan gjorts. 

 

AVGIFT 

 
Avgiften baseras på inkomst och antal barn i verksamheten.  
Maxtaxa gäller förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg samt 
fritidshemsverksamhet.  
Läs mer på om avgifter på kommunens hemsida: 

Kommentar [RK9]: borttagen 
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http://www.finspang.se/Utbildning/Forskolor/Taxor-och-avgifter/ 
 
En plats i förskola, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg och fritidshem betraktas som ett 
abonnemang. Det innebär att du betalar avgift även om platsen tillfälligtvis inte utnyttjas. 
Du betalar avgift tolv månader per år från barnets placeringsdatum. När plats påbörjas betalar 
du efter antal dagar i månaden, även tid för inskolning är avgiftsgrundande.  
Avgiften är oberoende av vistelsetid.  
 
I avgiftshänseende räknas sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns 
gemensamma barn eller inte.  
Vid beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det näst yngsta 
som barn nummer två och så vidare.  
För 3-5-åringar med omsorgsbehov reduceras taxan med anledning av att de omfattas av 
allmän förskola. 
 
Faktura skickas den 15:e i varje månad med senaste inbetalningsdag sista dagen i månaden, 
betalning sker för innevarande månad. Vid inbetalning efter förfallodag tillkommer 
påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag.  
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgiften. Kommunstyrelsen kan, efter 
framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga 
skäl finns. 
 

Avgift för barn med tillfällig fritidshemsverksamhet samt vid akut behov av fritidshemsplats 
betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade” dag till dagplats” betalas för de 
dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren. 
 

OBETALDA AVGIFTER  

Ditt barn kan komma att stängas av från plats i förskole- fritidshemsverksamhet om avgiften 
inte betalas. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda 
räkningar har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i 
förskoleverksamhet och/eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras 
helt innan barnet kan återfå en plats.   
 
AVGIFT FÖR BARN SOM BEVILJATS PLATS PÅ GRUND AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid 
utöver anvisade timmar.  
 
Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem. 
 

INKOMSTANMÄLAN 
 
Du är som vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om avgiftsgrundande inkomst. 
Blankett för detta finns på kommunens hemsida. 
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och därefter vid förändringar i 
hushållets samlade bruttoinkomst.  
På begäran av kommunen ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats. 

Kommentar [RK10]: borttagen 
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Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats.  
Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta 
avgiftsklassen från och med nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen 
inkomstanmälan lämnas alls. Inkomstanmälan lämnas till förskolans/skolans expedition. 
 
Finspångs kommun gör inkomstjämförelser med Skatteverket. 
 
 

AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST. 

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.  
Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det 
gemensamma hushållet.  
 

UPPSÄGNING AV PLATS 

 
Du måste skriftligt säga upp plats inom förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg senast 
två månader innan ditt barn beräknas sluta. För fritidshemsplats gäller en månads 
uppsägningstid.  
Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen registrerats och avgift betalas under 
uppsägningstiden. Plats inom förskoleverksamheten sägs upp per automatik om den inte 
utnyttjats inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finns. 
 
Vid utflyttning från kommunen kan plats inom förskoleverksamhet och fritidshem behållas 
under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där 
barnen blir folkbokförda. 
 
Utskrivning från förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg sker utan föregående 
uppsägning den 31 juli samma år barnet börjar förskoleklass. Från fritidshem sker utskrivning 
utan föregående uppsägning det år barnet slutar skolår 6. 
 
Blanketter om uppsägning finns på kommunens hemsida     
http://www.finspang.se/upload/blanketter/utbildning/förskola/uppsägning-plats-förskola-
fritidshem.pdf 
 
Uppsägning gällande plats på förskola lämnas till förskolans expedition, uppsägning av plats 
på fritidshem lämnas till berörd rektorsexpedition.  
 

 

MER INFORMATION  
 
Har du frågor kan du vända dig till förskole- och fritidsverksamheten där ditt barn har plats. 
Du kan också vända dig till förskolans ledningsteam eller till fritidshemmets 
rektorsexpedition. 
Ytterligare information hittar du på kommunens webbplats, www.finspang.se   

Kommentar [RK11]: borttagen 

Kommentar [RK12]: borttagen 
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Välkommen till  
 

Förskole- och fritidshemsverksamheten  
i Finspångs kommun 

 
Information om riktlinjer, regler och avgifter  

gällande förskola, fritidshem  
för barn i åldern 1-13 år.  
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Ur Skollagen (2010:800)  

 
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i 
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen 
får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående 
förskola.  
 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har anmält önskemål om 
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt.  
 
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det 
framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i 
fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.  
 
Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning 
som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare 
eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.  
 
Förskolan har en egen läroplan, (Lpfö18).  
För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11 
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VERKSAMHETSFORMER 

 

FÖR BARN 1-5 ÅR 
 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, allmän förskola och erbjuds i den omfattning 
vårdnadshavare behöver med hänsyn taget till förvärvsarbete, studier samt tillhörande restider 
eller barnets eget behov.  
 

FÖRSKOLA 

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen 
utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan ska lägga 
grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 
Förskoleverksamhet erbjuds barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar 
förskoleklass. Finns särskilda skäl kan plats erbjudas före det att barnet är 1 år. 
 

ALLMÄN FÖRSKOLA 

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till 
och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.  Det är ingen 
särskild form av förskola utan en del av den vanliga. 
Platsen gäller för 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och 
grundskola och kostar ingenting.  
 

 
FÖR BARN 6-13 ÅR 
 
FRITIDSHEM 

Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn 6-13 år. Verksamheten är placerad i anslutning 
till och samordnas med förskoleklass och grundskola/grundsärskola. Plats på fritidshem 
erbjuds från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det 
år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamhet erbjuds under skollov i mån av plats. 
 

MER INFORMATION OM: 
 
FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA  

Om du är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i 
veckan (Skollagen 8 kap. 6 §). Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en 
pedagogisk verksamhet.  Barnen erbjuds förskoleverksamhet fem dagar i veckan eller tre 
dagar i veckan. Detta utifrån prioriteringsordning barnets bästa, förskolans möjligheter samt 
vårdnadshavarnas önskemål. Tiderna kommer att fastställas terminsvis. Andra tider kommer 
att endast beviljas vid inskrivning enligt Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i 
behov av särskilt stöd. 
 
För arbetssökande gäller att intyg från Arbetsförmedlingen som styrker aktivt arbetssökande 
bifogas ansökan om förskoleplats.  
För föräldralediga vårdnadshavare gäller att påskriven ledighetsansökan alternativt intyg från 
Försäkringskassan bifogas ansökan om förskoleplats.  
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BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats i 
förskoleverksamhet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 8 kap. 5§ och 9§).   
Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog och 
en handlingsplan upprättas i samverkan med vårdnadshavare. 
 
ALLMÄN FÖRSKOLA 

Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att delta i allmän 
förskola. Det är ingen särskild form av förskola utan en del av den vanliga, ”allmän” syftar på 
att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.  
 

 Om barnet redan går i förskolan sker ingen förändring vare sig i verksamheten eller 
med tider. Det är bara avgiften som påverkas. Den reduceras per automatik från och 
med 1 augusti det året barnet fyller tre år och är inget som man behöver ansöka om. 

 
 Om barnet inte går i förskolan, eller vill byta till endast Allmän förskola, ska 

vårdnadshavare göra en särskild ansökan om detta.   
 

 Om du har oregelbundna arbetstider såsom skiftgång och barnet inte enligt ordinarie 
schema får förskolevistelse 15 timmar/vecka erbjuds barnet förskoleverksamhet på 
tider gällande för allmän förskola.   

 
Verksamheten följer skolans terminstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. 
Barnen erbjuds avgiftsfri förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag till fredag.  
Vistelsetid utanför angivna tider eller under skolans ledigheter är belagda med avgift. Lunch 
ingår inte och skolskjuts kan inte erbjudas.  
 
Ansökan om Allmän förskola sker på särskild blankett som lämnas till förskolans expedition. 
 

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET  

Anmälan om behov av plats i förskoleverksamhet ska ske senast fyra månader före det att 
plats önskas.  Blankett finns att hämta på kommunens hemsida. www.finspang.se  
I samband med anmälan har du möjlighet att ange tre alternativa önskemål om förskola. Alla 
barn registreras efter anmälningsdatum, dvs. det datum anmälan om plats registrerats.   
 
 
INFLYTTNINGSFÖRTUR 

Familjer där båda arbetar och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad 
inflyttningsförtur. Denna förtur innebär att du senast inom en månad från ansökningsdatum 
ska erbjudas plats i kommunens förskoleverksamhet.  
 
 
 

 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
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Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.  
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte. 

 
ERBJUDANDE OM PLATS  

Du bör söka plats senast 4 månader innan förskolestart. Platsen ska erbjudas utan oskäligt 
dröjsmål och ditt önskemål ska tillgodoses så långt som möjligt. Du får ett skriftligt 
erbjudande senast en månad innan platsen ska tillträdas. Till erbjudandet ska du tacka ja eller 
nej skriftligt och svar ska lämnas inom 10 dagar. Därefter går erbjudandet vidare och du 
måste göra en ny anmälan.  
 
Om du tackar nej till plats enligt något av dina önskemål som angivits i ansökan måste du 
göra en ny anmälan. Om du tackar nej till en erbjuden plats som inte överensstämmer med 
något av dina önskemål som angivits i anmälan får du behålla det ursprungliga 
anmälningsdatumet i väntan på nytt erbjudande. 
 

OMPLACERING 

Om du tackar ja till annan plats än önskad eller av andra skäl önskar byte av plats kan du 
ansöka om omplacering. Omplaceringar sker inför höstplaceringen varje år. Turordning gäller 
efter anmälningsdatum till omplacering. Om du tackar nej till önskad omplacering måste du 
göra en ny anmälan.  
 

BARNETS NÄRVAROTIDER  

Det är arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets schema 
fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan dig och verksamheten. Uppgift om 
tillsynsbehov skall lämnas till förskolan/fritidshemmet på blankett som finns att hämta på:  
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
  
FÖRÄNDRING AV BARNETS NÄRVAROTIDER  

Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid, 
föräldraledighet eller arbetslöshet ska du att anmäla detta. Det ska göras i så god tid som 
möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt. Vårdnadshavare är 
skyldiga att informera kommunen om arbets- eller studieförhållanden samt vid förändringar 
av dessa.  
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på förskolan enligt schematid för barnets grundplacering. Om barnet inte har 
någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdomstillståndet 
kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg ska alltid bifogas. 
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FÖRSKOLEPLATS I ANNAN KOMMUN  

Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell 
prövning. Ansökan sker på särskild blankett. http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 

Detta gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskoleplatsen.  

 

ÖPPETTIDER  

Kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet har öppet hela året.  
Förskolor och fritidshem har öppet måndag – fredag inom en ramtid från 06.00–18.00  
Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet.  
Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor och fritidshem slås 
samman.  
 

PERSONALENS STUDIEDAGAR  

Personal inom förskoleverksamheten har fyra studiedagar per år. Personal inom 
fritidshemsverksamhet har två studiedagar per år. De kan förläggas som halv- eller heldagar. 
Dessa dagar är verksamheten stängd, avgiften påverkas inte av detta. Ditt barn kan efter 
ansökan erbjudas alternativ tillsyn inom Finspångs kommun. Datum för studiedagar fastställs 
i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår. Läsårstider finns på 
kommunens hemsida. 

 

FRITIDSHEM 

 
FRITIDSHEM 

Plats på fritidshem kan efter ansökan erbjudas barn från och med 1 augusti det året barnet börjar 
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.  
Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan 
plats. (Skollagen kap 14, 4 §) 
En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. (Skollagen kap 14, 5 §) 
 

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet 
även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 § ). Barn kan erbjudas utbildning i 
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.  
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte 
sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan 
barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid.  
Läkarintyg ska alltid bifogas. 
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ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS  

Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till 
rektorsexpeditionen. http://www.finspang.se/Utbildning/Blanketter/ 

Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år. 

 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura. 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.  
 
FÖRDELNING AV PLATSER  

Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och barnet ska så långt som möjligt 
erbjudas plats i det område vårdnadshavare önskar. Om inte annat överenskommits med 
rektor är placeringstiden minst 1 månad.  

 
AKUT BEHOV AV FRITIDSHEMSPLATS  
Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.  

 

FRITIDSVERKSAMHET 
Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på 
platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför 
de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar. 

Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor 
avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild 
anmälan gjorts. 

 

AVGIFT 

 
Avgiften baseras på inkomst och antal barn i verksamheten.  
Maxtaxa gäller förskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet.  
Läs mer på om avgifter på kommunens hemsida: 
http://www.finspang.se/Utbildning/Forskolor/Taxor-och-avgifter/ 
 
En plats i förskola och fritidshem betraktas som ett abonnemang. Det innebär att du betalar 
avgift även om platsen tillfälligtvis inte utnyttjas. 
Du betalar avgift tolv månader per år från barnets placeringsdatum. När plats påbörjas betalar 
du efter antal dagar i månaden, även tid för inskolning är avgiftsgrundande.  
Avgiften är oberoende av vistelsetid.  
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I avgiftshänseende räknas sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns 
gemensamma barn eller inte.  
Vid beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det näst yngsta 
som barn nummer två och så vidare.  
För 3-5-åringar med omsorgsbehov reduceras taxan med anledning av att de omfattas av 
allmän förskola. 
 
Faktura skickas den 15:e i varje månad med senaste inbetalningsdag sista dagen i månaden, 
betalning sker för innevarande månad. Vid inbetalning efter förfallodag tillkommer 
påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag.  
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgiften. Kommunstyrelsen kan, efter 
framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga 
skäl finns. 
 

Avgift för barn med tillfällig fritidshemsverksamhet samt vid akut behov av fritidshemsplats 
betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade” dag till dagplats” betalas för de 
dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren. 
 

OBETALDA AVGIFTER  

Ditt barn kan komma att stängas av från plats i förskole- fritidshemsverksamhet om avgiften 
inte betalas. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda 
räkningar har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i 
förskoleverksamhet och/eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras 
helt innan barnet kan återfå en plats.   
 
AVGIFT FÖR BARN SOM BEVILJATS PLATS PÅ GRUND AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid 
utöver anvisade timmar.  
 
Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem. 
 

INKOMSTANMÄLAN 
 
Du är som vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om avgiftsgrundande inkomst. 
Blankett för detta finns på kommunens hemsida. 
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och därefter vid förändringar i 
hushållets samlade bruttoinkomst.  
På begäran av kommunen ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats. 
Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats.  
Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta 
avgiftsklassen från och med nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen 
inkomstanmälan lämnas alls. Inkomstanmälan lämnas till förskolans/skolans expedition. 
 
Finspångs kommun gör inkomstjämförelser med Skatteverket. 
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AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST. 

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.  
Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det 
gemensamma hushållet.  
 

UPPSÄGNING AV PLATS 

 
Du måste skriftligt säga upp plats inom förskoleverksamhet senast två månader innan ditt 
barn beräknas sluta. För fritidshemsplats gäller en månads uppsägningstid.  
Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen registrerats och avgift betalas under 
uppsägningstiden. Plats inom förskoleverksamheten sägs upp per automatik om den inte 
utnyttjats inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finns. 
 
Vid utflyttning från kommunen kan plats inom förskoleverksamhet och fritidshem behållas 
under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där 
barnen blir folkbokförda. 
 
Utskrivning från förskoleverksamhet sker utan föregående uppsägning den 31 juli samma år 
barnet börjar förskoleklass. Från fritidshem sker utskrivning utan föregående uppsägning det 
år barnet slutar skolår 6. 
 
Blanketter om uppsägning finns på kommunens hemsida     
http://www.finspang.se/upload/blanketter/utbildning/förskola/uppsägning-plats-förskola-
fritidshem.pdf 
 
Uppsägning gällande plats på förskola lämnas till förskolans expedition, uppsägning av plats 
på fritidshem lämnas till berörd rektorsexpedition.  
 

 

MER INFORMATION  
 
Har du frågor kan du vända dig till förskole- och fritidsverksamheten där ditt barn har plats. 
Du kan också vända dig till förskolans ledningsteam eller till fritidshemmets 
rektorsexpedition. 
Ytterligare information hittar du på kommunens webbplats, www.finspang.se   
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Kommunstyrelsen  

 
 

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

Vänsterpartiets motion, Psykisk hälsa bland unga i Finspång, handlar om insatser 
för att öka välmående hos unga.  De menar att ett socialt stöd är en central faktor 
för hälsa och välbefinnande.  
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att: 

 en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de 
faktorer som påverkar arbetsbelastningen  

 öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det 
finns elever från åk 4-9  

 kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som 
genomförs för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på 
flickor  

 elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det finns 
ett samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och psykisk 
hälsa. 

 

Handläggning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten slår fast att det finns ett ömsesidigt samband mellan 
skolresultat och psykisk hälsa. Studier visar att psykosomatiska symptom är 
vanligare bland elever som känner sig stressade av skolarbetet. Att klara av skolan 
med godkänt resultat är en stark skyddsfaktor. Barn som presterar bra i skolan har 
större chans att må bra, och barn som mår bra har större chans att också prestera 
bra i skolan. På samma sätt har man sett en koppling mellan skolfrånvaro och 
psykisk ohälsa: att psykisk ohälsa kan leda till skolfrånvaro, men frånvaro kan också 
leda till psykisk ohälsa. I Finspångs kommun är skolfrånvaron hög och 
måluppfyllelsen i grundskolan har under flera år varit låg. 

Resultat från skolsköterskors hälsosamtal, ungdomsenkäten ”Om mig” och 
söktryck till Ungdomshälsan visar att många ungdomar visar tecken på eller är i risk 
för psykisk ohälsa. 

En tillgänglig elevhälsa är en av de insatser som behövs för att stötta ungdomar med 
psykisk ohälsa. Andra viktiga insatser för att främja hälsa är ökad skolnärvaro och 
ökad måluppfyllelse.  

Sektor utbildning har flera främjande insatser på gång, bland annat Samverkan för 
bästa skola (ett samarbete med skolverket och Karlstad Universitet),  Tidiga och 
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samordnade insatser (ett samarbete med sektor social omsorg och Region 
Östergötland) samt Första hjälpen till psykisk hälsa (en sektorsövergripande insats).  

Regeringen menar att tillgången till elevhälsa idag är alltför låg på många skolor. 
Man har därför beslutat att ”Utredningen om elevers möjligheter att nå 
kunskapskraven”( U 2017:07) ska analysera bestämmelserna om tillgång till 
elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå. 
Regeringens utredning kommer att redovisas februari 2021.  

Ingen utredning är tidigare gjord i Finspångs kommun gällande skolsköterskors och 
skolkuratorers arbetssituation, sektorn ser positivt på att en sådan utredning 
genomförs. Sektor utbildning föreslår dock att avvakta regeringens förslag innan 
utredning påbörjas.  

Sektorns uppfattning är det finns indikatorer rörande ungas psykiska hälsa att följa. 
Idag återrapporteras resultat från bland annat: 

 om mig-enkät 

 frånvarorapportering 

 patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska insats (EMI) 

I samband med dessa återrapporteringar kan även åtgärder beskrivas. Former och 
innehåll för det kan ingå i utredning av elevhälsans omfattning.  

Angående delaktighet anger skollagen att barn och elever ska ha rätt till inflytande 
över sin utbildning, något som också är en rättighet enligt barnkonventionen. 
Forskning på området visar bland annat att arbetsformer där barn och unga görs 
delaktiga är en viktig hälsofrämjande faktor. Sektor utbildning följer redan idag upp 
inflytande och delaktighet genom skolverkets enkäter. Dessa genomförs i Finspång 
årligen, analyseras på enhets- och sektornivå och redovisas i kvalitetsrapporter. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
1. att bifalla motionen. 
2. att sektorns utredning genomförs efter att Utredningen om elevers möjligheter 
att nå kunskapskraven (U 2017:07) har redovisats. 
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Motion  
Utökat och nära stöd till unga som upplever psykisk ohälsa 
 
En viktig skyddsfaktor för psykisk ohälsa är att känna sig hörd, kunna påverka samt ha 
någon att tala med när livet, av olika skäl, känns tungt.  Socialt stöd är en central faktor 
för hälsa och välbefinnande, och är särskilt viktigt för unga som lever i familjer med låg 
socioekonomisk status (Östgötakommissionen för folkhälsa, 2015). Östgöta- 
kommissionens arbete resulterade 2017 i en ”Deklaration om folkhälsa” som 
undertecknats av Östergötlands kommuner och Region Östergötland.  
 
Även intresseorganisationen MIND (”Unga mår allt sämre- eller?”, 2018) understryker 
Östgötakommissionens slutsatser och rekommendationer.  
 
Östgötakommissionen har ett flertal förslag på hur kommuner kan arbeta för att främja 
psykisk hälsa. Några av förslagen är: 
 

• sätta upp hälsa som mål för hela skolans verksamhet då det finns ett tydligt 
samspel mellan psykisk hälsa och skolframgång 

• utveckla en aktiv elevhälsovård med närvarande skolsköterskor varje dag 
• fokusera skillnaderna mellan pojkars och flickors psykiska ohälsa 

 
I Finspångs kommuns ”Policy för förskola, grundskola, fritidshem och särskola” finns ett 
mål som handlar om elevers hälsa. Sedan policyn antogs har den inte följs upp.   
 
I Dagens samhälle (27/2019) framgår att det finns en generell ökning av flickors sämre 
psykiska ohälsa. Kommunstyrelsen har fått information om resultatet av enkäten ”Om 
mig”. Enkäten genomförs i Östergötland vartannat år och handlar om perspektiv på 
hälsa och livsstil. När det gäller Finspång finns en del oroväckande resultat, speciellt när 
det gäller flickors upplevda hälsa och livssituation, som i stort visar betydelsen av att 
Finspångs kommun tar fasta på Östgötakommissionens rekommendationer.  
 
Av enkätsvaren från åk 8 framgår bl.a. att (resultat pojkar inom parentes): 
 

• flickors upplevda hälsa har minskat – endast 56 % (81%) av flickor i åk 8 
upplever att de har en bra hälsa 

• flickor ofta är stressade (57%)- pojkar 27% 
• 30 % (11%) av flickorna känner daglig ångest 
• 41 % av eleverna anser att deras föräldrar vet hur de känner sig innerst inne 
• ca 32% av eleverna tycker att de kan påverka skolsituationen 
• 8 % (0%) av flickorna skolkar varje vecka 

 
Den senare punkten, om skolk/skolfrånvaro, förstärks i den information 
Kommunstyrelsen fick 2019-09-09. 
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I Finspång är skolsköterskornas arbetssituation ansträngd. Vårdförbundet anser att 
flera faktorer ska vägas in när skolhälsovården ska resurssättas och organiseras. Det kan 
handla om antal nyanlända elever, antal rektorer att samarbeta med, antal övriga 
samarbetspartners, antal vaccinationer, antal hälsobesök, antal skolor/skolsköterskor 
etc. Under hösten 2019 har skolsköterskorna 380-530 elever var, trots att en 
skolsköterska visstidsanställts på 80% under hösten. Även skolsköterskorna har 
upplever att den psykiska ohälsan ökar bland Finspångs unga. En bild som också delas 
av skolkuratorerna. Av hälsosamtalen framgår att den psykiska ohälsan har ökat i åk 7 
med 30 % från läsåret 17/18 till läsåret 18/19. 
 
Vänsterpartiet föreslår utifrån ovanstående att det är av stor vikt att fånga upp eleverna 
tidigt och att stödet ska finnas där de unga finns, dvs. i skolmiljön. Vi vill också att frågan 
om de ungas psykiska ohälsa ska lyftas upp på den politiska agendan på ett tydligt sätt.  
 
”Det behövs mer enkla åtgärder på en närmare nivå, där de unga finns.” 
   Dagens samhälle (27/2019). 
 
I sin analys av ”Mig själv” lyfter region Östergötland fram att de unga själva föreslår att 
ett förbättringsområde kan vara ”att ha någon att prata med”. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 

• en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de faktorer 
som påverkar arbetsbelastningen 

• öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det finns 
elever från åk 4-9 

• kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som genomförs 
för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på flickor 

• elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det finns ett 
samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och psykisk hälsa 
 

 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp 
Ingrid Westlund 
Maud Carlsson 
Conny Lindgren 
Stefan Carlsson 
Christer Nyberg 
Leila Marttila 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 152   Dnr: KS.2019.0914 
 
Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

Vänsterpartiets motion, Psykisk hälsa bland unga i Finspång, handlar om insatser 
för att öka välmående hos unga.  De menar att ett socialt stöd är en central faktor 
för hälsa och välbefinnande.  
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att: 

 en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de 
faktorer som påverkar arbetsbelastningen  

 öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det 
finns elever från åk 4-9  

 kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som 
genomförs för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på 
flickor  

 elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det 
finns ett samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och 
psykisk hälsa. 

Handläggning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten slår fast att det finns ett ömsesidigt samband mellan 
skolresultat och psykisk hälsa. Studier visar att psykosomatiska symptom är 
vanligare bland elever som känner sig stressade av skolarbetet. Att klara av 
skolan med godkänt resultat är en stark skyddsfaktor. Barn som presterar bra i 
skolan har större chans att må bra, och barn som mår bra har större chans att 
också prestera bra i skolan. På samma sätt har man sett en koppling mellan 
skolfrånvaro och psykisk ohälsa: att psykisk ohälsa kan leda till skolfrånvaro, 
men frånvaro kan också leda till psykisk ohälsa. I Finspångs kommun är 
skolfrånvaron hög och måluppfyllelsen i grundskolan har under flera år varit låg. 

Resultat från skolsköterskors hälsosamtal, ungdomsenkäten ”Om mig” och 
söktryck till Ungdomshälsan visar att många ungdomar visar tecken på eller är i 
risk för psykisk ohälsa. 

En tillgänglig elevhälsa är en av de insatser som behövs för att stötta ungdomar 
med psykisk ohälsa. Andra viktiga insatser för att främja hälsa är ökad 
skolnärvaro och ökad måluppfyllelse.  

Sektor utbildning har flera främjande insatser på gång, bland annat Samverkan 
för bästa skola (ett samarbete med skolverket och Karlstad Universitet), Tidiga 
och samordnade insatser (ett samarbete med sektor social omsorg och Region 
Östergötland) samt Första hjälpen till psykisk hälsa (en sektorsövergripande 
insats).  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Regeringen menar att tillgången till elevhälsa idag är alltför låg på många skolor. 
Man har därför beslutat att ”Utredningen om elevers möjligheter att nå 
kunskapskraven”( U 2017:07) ska analysera bestämmelserna om tillgång till 
elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå. 
Regeringens utredning kommer att redovisas februari 2021.  

Ingen utredning är tidigare gjord i Finspångs kommun gällande skolsköterskors 
och skolkuratorers arbetssituation, sektorn ser positivt på att en sådan utredning 
genomförs. Sektor utbildning föreslår dock att avvakta regeringens förslag innan 
utredning påbörjas.  

Sektorns uppfattning är det finns indikatorer rörande ungas psykiska hälsa att 
följa. Idag återrapporteras resultat från bland annat: 

 om mig-enkät 

 frånvarorapportering 

 patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska insats (EMI) 

I samband med dessa återrapporteringar kan även åtgärder beskrivas. Former och 
innehåll för det kan ingå i utredning av elevhälsans omfattning.  

Angående delaktighet anger skollagen att barn och elever ska ha rätt till 
inflytande över sin utbildning, något som också är en rättighet enligt 
barnkonventionen. Forskning på området visar bland annat att arbetsformer där 
barn och unga görs delaktiga, är en viktig hälsofrämjande faktor. Sektor 
utbildning följer redan idag upp inflytande och delaktighet genom skolverkets 
enkäter. Dessa genomförs i Finspång årligen, analyseras på enhets- och 
sektornivå och redovisas i kvalitetsrapporter. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att bifall motionen 

2. Att utredningen genomförs efter att ”Utredningen om elevers möjligheter 
att nå kunskapskraven” (U 2017:07) har redovisats. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 8 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
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  

 
 

Ägardirektiv FTV AB 

 
Sammanfattning 
 
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs 
Tekniska verk. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden 
och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Det har också tillkommit en 
skrivning om ekonomiska mål i form av avkastning och soliditet. Direktivet är 
berett tillsammans med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt 
förslag. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finspångs Tekniska Verk AB 

2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2018-09-19 
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Ägardirektiv 

Finspångs Tekniska Verk AB 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 
Dnr: FFIA.2019.0054 

Dokumetägare. VD FFIA 
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Ägardirektiv Finspångs Tekniska Verk AB 

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bola-
get. Fullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till 
budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska antas på 
bolagsstämma i bolaget 

1. Bolagets verksamhet 

Enligt sin bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom 
Finspångs kommun att ombesörja taxe- och avgiftsfinansierad kommunal-
teknisk verksamhet, produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, 
produktion och handel med el, samtmera, dels förvalta kommunens gator, 
vägar, parker och andra offentliga platser.  

2. Principer för bolagets verksamhet  

Bolaget skall driva fjärrvärme- och elverksamhetenfjärrvärmeverksamheten 
enligt affärsmässiga principer och i enlighet med vad som framkommer i 
fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) §§ 38–39 och ellagen (SFS 1997:857), 7 
kap. 1-2 §§.. Bolaget ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen.  

I övriga verksamheter ska bolaget tillämpa den kommunala lokaliserings-
principen, liksom självkostnads- och likställighetsprinciperna, med undan-
tag för vad som kan regleras i särskild lagstiftning.  

3. Bolagets uppdrag 

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Finspång 
till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att 
erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet 
och till konkurrenskraftiga villkor.  

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhets-
tänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägle-
dande vid fullgörandet av sitt uppdrag.  

Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution 
och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan. Bolaget har ett ansvar i att 
underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning.  

4. Avfallshantering 

Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att som renhållare svara 
för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall.  

Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade ren-
hållningsordningen med tillhörande avfallsplan.  

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen. Kom-
munfullmäktige beslutar om taxor för avfallshanteringen  

Formaterat: Teckensnitt:Arial, 9 pt
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Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrel-
sen senast två månader före taxorna avses träda i kraft. 

 

5. Vatten och avlopp  

Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att vara huvudman för 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att 
kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag ( 2006:412) om allmänna vat-
tentjänster.  

Kommunfullmäktige beslutar om  

1. Ändring av taxeföreskrifter  

2. Särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter  

3. Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen  

4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen 
(ABVA )  

Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt pkt 1-4 ska tillställas kom-
munstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda 
ikraft.  

Ändring av taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen 
senast två månader före ändringen avses träda i kraft.  

Ändring av taxa för vattentjänster som följer av beslutade taxeförskrifter ska 
tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader före änd-
ringen avses träda i kraft.  

6. Fjärrvärme och fjärrkyla  

Bolaget beslutar om taxor för fjärrvärme och fjärrkyla. Kommunstyrelsen 
ska informeras om avgifterna senast två månader före avgifterna avses träda 
i kraft. 

 

7. Elhandel 

Bolaget skall bedriva produktion och handel med el i enlighet med vad som 
framkommer i punkten 2.  

8. Förvaltning av gator, vägar etc. 

Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommu-
nens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även 
ombesörja beslutade anläggningsarbeten. Verksamheten skall bedrivas en-
ligt de mål som kommunen fastställer. 

I övrigt regleras uppdrag och ersättning i särskilt avtal mellan kommunen 
och bolaget. 
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9. Ekonomiska mål 

9. Ekonomi 

Bolaget ska sträva efter en stabil ekonomisk utveckling, med en för bran-
schen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som 
möjliggör ett långsiktigt agerande och som medger utveckling och investe-
ringar utan ägartillskott 

Bolaget skall eftersträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att skapa 
ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Soliditeten 
ska därmed uppgå till lägst 15 %. På längre sikt ska bolaget sträva mot en 
soliditet på lägst 20 % med en tillåten avvikelse på plus/minus 3 %. Avkast-
ningskravet uppgår till lägst 3 % på eget kapital. 
 

För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala 
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsfö-
ring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphand-
ling och inköp, byggande och projektutveckling samt finansförvaltning, så 
lång det är möjligt, samordnas. 

10. Värdeöverföringar (utdelning/koncernbidrag)  

10. Koncernbidrag 

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger 
att bolaget kan lämna utdelning koncernbidrag till ägaren. På Utifrån be-
dömning av bolagets ekonomiska ställning beslutar kommunstyrelsen på 
förslag från styrelsen beslutar bolagsstämmanmoderbolaget om koncernbi-
drag kan lämnas, samt storleken på bidraget. Värdeöverföringen får ej strida 
mot vad som stipuleras i aktiebolagslagen (SFS 2005:551), kap. 17. 

 

 

 

 

 
 

Formaterat: Teckensnitt:Inte Kursiv
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 12   Dnr: FFIA.2019.0054 
 
Ägardirektiv Finspångs Tekniska Verk AB 

VD har tagit fram förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs Tekniska Verk 
AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Vad som däremot tillkommit 
är en skrivning om ekonomiska mål där en målsättning i form av krav på 
avkastning och soliditet har formulerats. Direktivet är berett tillsammans med 
styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 
 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
1. Att föreslå fullmäktige fastställa ägardirektivet för Finspångs Tekniska 

Verk AB 
2. Att föreslå fullmäktige upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-

06. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 153   Dnr: KS.2020.0346 
 
Ägardirektiv FTV AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs 
Tekniska verk. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del 
förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Det har 
också tillkommit en skrivning om ekonomiska mål i form av avkastning och 
soliditet. Direktivet är berett tillsammans med styrelse och VD i bolaget. 
Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finspångs Tekniska Verk AB 

2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2018-09-19 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Anders Axelsson 

2020-03-11  1 (1)  
Dnr KS.2020.0347  

  

 

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  

 
 

Ägardirektiv Finet AB 

 
Sammanfattning 
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag till reviderat ägardirektiv för Finet AB. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet, samt att krav på soliditet och 
avkastning tillkommit. Ägardirektivet är berett tillsammans med styrelse och VD i 
Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av ägardirektivet kan det dock bli aktuellt att 
klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB har 
för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet 
med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära att tillgångar 
kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande pågår ett projekt 
för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva vidtas. 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finet AB 

2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-06 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 10   Dnr: FFIA.2019.0052 
 
Ägardirektiv Finet AB 

VD har tagit fram förslag på reviderat ägardirektiv för Finet AB. Förslaget 
innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och redaktionella 
förändringar har gjorts i dokumentet. Vad som däremot tillkommit är en 
skrivning om ekonomiska mål där en målsättning i form av krav på avkastning 
och soliditet har formulerats. Direktivet är berett tillsammans med styrelse och 
VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 
I samband med implementeringen av direktivet kan dock bli aktuellt att klargöra 
gränsdragningarna mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB har för 
IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet 
med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära att 
tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande pågår 
ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas. 

 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa ägardirektivet för Finet AB 
2. Att föreslå fullmäktige upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-

06. 
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Ägardirektiv 

Finet AB 

Beslutat av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx 
Dnr: FFIA.2019.0052 

Dokumetägare: VD FFIA
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Ägardirektiv Finet AB 

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bola-
get. Fullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till 
budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska antas på 
bolagsstämma i bolaget 

1. Bolagets verksamhet 

Enligt sin bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom 
Finspångs kommun uppföra, äga, förvalta och hyra ut och överlåta anlägg-
ningar för informations- och kabelkommunikationsverksamhetanlägga, äga, 
och förvalta förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommuni-
kation såsom data och telefoni, bedriva försäljning och tillhandahållande av 
kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver lik-
nande verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, samt att driva 
därmed förenlig verksamhet. 

2. Principer för bolagets verksamhet  

Bolaget skall driva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Bolaget 
ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen. undantag 

3. Bolagets uppdrag 

Bolaget ska äga, driva och utveckla bredbandsnät i kommunen samt i sam-
verkan med andra kommuner och organisationer utveckla bredband i reg-
ionen. Bolaget ska erbjuda kunderna flera olika leverantörer tjänster för in-
ternet, TV och telefoni. Bolaget är kommunens leverantör av IT-
infrastruktur. 

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Finspång 
till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att 
erbjuda ett utbud av tjänster av god kvalitet, god driftssäkerhet och till kon-
kurrenskraftiga villkor.  

Bolaget har inte till huvudsakligt syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  
Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunalla-
gen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger 
undantag. 
 
 

3. Bolagets uppdrag   

 Bolaget ska främja näringsliv och bostadsförsörjning genom att upp-
låta fiberoptiska nät eller annan infrastruktur och att i bredbandsnät 
som kommunikationsoperatör upplåta tele- och datatjänster för att 
stimulera utvecklingen i Finspångs kommun.  

Formaterat: Normal

Formaterat: Vänster

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Formaterat: Färgöverstrykning

Formaterat: Färgöverstrykning

Formaterat: Färgöverstrykning

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

104



3 

 

 

 Bolaget ska utveckla det infrastrukturen avseende funktion och sä-
kerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och sä-
kerhet.  

 Bolaget ska arbeta för kompletterande fiberutbyggnad inom priorite-
rade/strategiska områden.  

 Bolaget ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar ut-
vecklingen av ett stadsnät med långsiktig attraktionskraft och livs-
längd. 

 Bolaget ska arbeta för ett öppet stadsnät för medborgare, offentliga 
verksamheter och privat näringsliv. 

 

4. Ekonomi 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga princi-
per som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska sträva efter en stabil ekono-
misk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet,skall efter-
sträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att skapa ett ekonomiskt 
utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande och som medger utveckling 
och investeringar utan ägartillskott 
 

Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 20 % på bokfört värde 
med en tillåten avvikelse på 5 %. Avkastningskravet förväntas uppgå till 
lägst 2,5 % på totalt kapital.  
 

För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala 
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsfö-
ring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphand-
ling och inköp, byggande och projektutveckling samt finansförvaltning 
samordnas. 

5. Värdeöverföringar (utdelning/koncernbidrag) 

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger 
att bolaget kan lämna utdelning/koncernbidrag till ägaren. På förslag från 
styrelsen beslutar bolagsstämman om koncernbidrag kan lämnas, samt stor-
leken på bidraget. Värdeöverföringen får ej strida mot vad som stipuleras i 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551), kap. 17. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 154   Dnr: KS.2020.0347 
 
Ägardirektiv Finet AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag till reviderat ägardirektiv för Finet AB. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet, samt att krav på soliditet och 
avkastning tillkommit. Ägardirektivet är berett tillsammans med styrelse och VD 
i Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av ägardirektivet kan det dock bli aktuellt att 
klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB 
har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagets verksamhet bedrivs i 
enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära 
att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande 
pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva 
vidtas. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finet AB 

2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-06 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Anders Axelsson 

2020-03-11  1 (1)  
Dnr KS.2020.0345  

  

 

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

 

 

Kommunfullmäktige 

 
 

Ägardirektiv FFIA 

 
Sammanfattning 
 
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för FFIA. Förslaget 
innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och redaktionella 
förändringar har gjorts i dokumentet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 

 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för FFIA 

2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-06 
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Ägardirektiv 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 

Beslutat av fullmäktige 2020-xx-xx, § xx 
Dnr 2019.0056 

Dokumetägare: VD FFIA

Formatmallsdefinition: Punktlista: 
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Ägardirektiv Finspångs Förvaltnings- och Indu-

strihus AB 

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bola-
get. Fullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till 
budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska antas på 
bolagsstämma i bolaget 

1. Bolagets verksamhet 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, nedan kallat FFIA, är moder-
bolag för kommunens indirekt helägda bolag Vallonbygden AB (Vallon-
bygden), Finspångs Tekniska Verk AB och Finspångs Stadsnät AB (Finet). 
Bolaget äger också aktier i Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB (15%) samt 
Curt Nicolin Gymnasiet AB (40%).  

Ändamålet för FFIA:s verksamhet är att samordna ägaransvaret för de 
kommunägda bolagen inom Finspångs kommun i syfte att uppnå ett opti-
malt utnyttjande av kommunens resurser, samt att besluta om skattemässiga 
dispositioner mellan bolagen 

Bolaget ska också förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med lokaler för uthyrning och därtill hörande fastighetsattribut. 

a) Att vara moderbolag för kommunens helägda bolag och tillse att 
dotterbolagen samordnar sin verksamhet sinsemellan, så långt 
detta är möjligt utan menlig inverkan på respektive verksamhet, 
och med kommunen i syfte att optimera koncernnyttan 
b) Att utveckla goda betingelser för småindustri och hantverk 
genom att förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter 
med lokaler för uthyrning  
c) Att i övrigt bidra till kommunens utveckling 

 

2. Principer för bolagets verksamhet  

Bolaget skall driva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Bolaget 
ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen.  

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bo-
laget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, 
såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger un-
dantag. 

3. Bolagets uppgifter som moderbolag 

Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta 
och att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen, samt medverka 
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till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt 
kundfokus och i en ändamålsenlig struktur. 

Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av 
dotterbolagens verksamheter utifrån fullmäktiges ägardirektiv, strategisk 
plan och budget, samt övriga styrande dokument.  

Bolaget ska också allmänt främja näringslivets utveckling inom kommunen, 
bidra till att kommunens tillväxtpolitiska målsättningar kan infrias, samt till-
sammans med övriga bolag och verksamheter skapa nytta för orten och dess 
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle.  

 

verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den 
kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige fast-
ställda budget och strategisk plan samt i gemensamt ägardirektiv,  
utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna av 
fullmäktige och kommunstyrelsen i syfte att bl.a. uppnå samordning, opti-
malt resursutnyttjande i de kommunägda bolagen i samverkan med kommu-
nen, 
genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med full-
mäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av ären-
den som kräver ägarens godkännande 
medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med 
tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur  
 

4. Ekonomi 

I sitt uppdrag som fastighetsägare ska bolaget sträva efter en stabil ekono-
misk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett 
långsiktigt agerande och som medger utveckling och investeringar utan ägar-
tillskott. 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga princi-
per som framgår av dessa direktiv. Bolaget skall eftersträva god lönsamhet 
och finansiell stabilitet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör 
ett långsiktigt agerande. 
 

 

För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala 
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsfö-
ring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphand-
ling och inköp, byggande och projektutveckling samt finansförvaltning, så 
långt det är möjligt, samordnas. 

 

5. Koncernbidrag 
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Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger 
att bolaget kan lämna utdelning till ägaren. Utifrån bedömning av bolagets 
ekonomiska ställning beslutar kommunstyrelsen på förslag från moderbola-
get om koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på bidraget. 

5. Utdelning 

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger 
att bolaget kan lämna utdelning till ägaren. På förslag från styrelsen beslutar 
bolagsstämman om koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på bidraget. 
Utdelningen får ej strida mot vad som stipuleras i aktiebolagslagen (SFS 
2005:551), kap. 17. 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 8   Dnr: FFIA.2019.0056 
 
Ägardirektiv Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB  

 

VD har tagit fram ett förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag 
men den del förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i 
dokumentet. 

Ändringarna framgår av bilagt förslag 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa ägardirektiv för Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB. 

2. Att föreslå fullmäktige upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-
06. 
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Anders Axelsson 

2020-03-11  1 (1)  
Dnr KS.2020.0348  

  

 

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  

 
 

Bolagsordning FFIA 

 
Sammanfattning 
FFIA: styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för FFIA. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Ändringarna framgår av bilagt 
förslag. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för FFIA 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2007-04-17 
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Bolagsordning för Finspångs Förvaltnings- och Indu-
strihus AB  
 
Beslutad av fullmäktige 2020-xx-xx 
 
Antagen av årsstämman 2020-xx-xx 
 

1 § Firma 

Bolagets firma är Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. 

2 § Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län. 

3 § Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål att vara moderbolag för Finspångs kommuns bolagskoncern och 
därigenom äga och förvalta aktier och andelar i bolag som indirekt ägs av Finspångs 
kommun. Bolaget ska också förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med lokaler för uthyrning och därtill hörande fastighetsattribut. 

 Att marknadsföra Finspångs kommun 

 Att främja näringslivets utveckling inom kommunen 

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Fin-
spångs kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. syfte är 
att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads-princip genom kon-
cernbildning av företag, som ingår i kommunens totala organisation enligt 3 kap 16-18 §§ 
kommunallagen, åstadkomma en samordning till gagn för ett optimalt resursutnyttjande.  

Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbola-
gens verksamheter utifrån fullmäktiges ägardirektiv, strategisk plan och budget, samt 
övriga styrande dokument.  

Bolaget ska också allmänt främja näringslivets utveckling inom kommunen, bidra till att 
kommunens tillväxtpolitiska målsättningar kan infrias, samt tillsammans med övriga bo-
lag och verksamheter skapa nytta för orten och dess invånare samt medverka i utveckl-
ingen av ett hållbart samhälle.  
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Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa 
de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, såvida inte lag eller rätts-
praxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs kommun till 
den del de ej går tillbaks till ägaren för prövning om kapitalet skall överföras till annat 
bolag. 

5 § Fullmäktiges rätt att yttra sig 

Bolaget skall bereda fullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

6 § Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. 

7 § Antal aktier 

Antalet aktier skall lägst vara 5 000 och högst 20 000. 

8 § Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lika antal supple-
anter.  

Styrelsen utses av fullmäktige i Finspång varje år för tiden från årsstämman intill slutet 
av årsstämman påföljande år. för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast 
efter att val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till fullmäktige. 

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

9 §  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller bolagets sty-
relse en revisor med en suppleant. ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor. 

Revisorns och suppleants uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

10 § Lekmannarevisorer 
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall fullmäktige i Finspångs 
kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer med suppleanter. 

11 § Kallelse till årsstämma 

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 6 4 
veckor och senast 4 2 veckor före stämman. 

12 § Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av förslaget till dagordning 

4. I förekommande fall val av flera justeringsmän 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 
granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernre-
visionsberättelse. 

7. Beslut angående 

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt om bolaget är 
moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när så-
dan finnes. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevi-
sorer samt revisorer. 

9. Anmälan om utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannareviso-
rer. 
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10. Val av revisionsbolag (i förekommande fall) 

11. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning (i förekommande fall) 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

13. Stämmans avslutande 

13 § Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår 

14 § Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med 
aktiebolagslagen 8 kap. 29 §. 

15 § Likvidation 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs kommun. 

16 § Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Finspång kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast 
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

17 § Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Finspångs kom-
mun. 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 7   Dnr: FFIA.2019.0055 
 
Bolagsordning Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 

 

VD har tagit fram ett förslag på reviderad bolagsordning för Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag 
men en del förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i 
dokumentet. 
Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa bolagsordningen för Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB. 

2. Att föreslå fullmäktige upphäva gällande bolagsordning från 2007-04-17. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 155   Dnr: KS.2020.0348 
 
Bolagsordning FFIA 

Sammanfattning 

FFIA: styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för FFIA. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Ändringarna framgår av 
bilagt förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att fastställa bolagsordning för FFIA 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2007-04-17 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 

 

 

 
 

 

119



  

 
Anders Axelsson 

2020-03-11  1 (1)  
Dnr KS.2020.0349  

  

 

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  

 
 

Bolagsordning FTV AB 

 
Sammanfattning 
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finspångs 
Tekniska Verk AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del 
förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. 
Bolagsordningen är beredd tillsammans med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna 
framgår av bilagt förslag. 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finspångs tekniska Verk AB 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2018-09-19 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 11   Dnr: FFIA.2019.0053 
 
Bolagsordning Finspångs Tekniska Verk AB 

VD har tagit fram förslag på reviderat bolagsordning för Finspångs Tekniska 
Verk AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden 
och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är 
beredd tillsammans med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av 
bilagt förslag. 
 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa bolagsordningen för Finspångs Tekniska 
Verk AB. 

2. Att föreslå fullmäktige upphäva nu gällande bolagsordning från 2018-09-
19. 
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Bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 

Fastställd på bolagsstämma 2020-xx-xx 

1 §  Firma 

Bolagets firma är Finspångs Tekniska Verk AB 

2 §  Säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län 

3 §  Föremålet för bolagets verksamhet 

 Bolaget har till föremål för sin verksamhet  

 att producera, distribuera och försälja fjärrvärme 

 att tillhandahålla renvatten och omhänderta avloppsvatten 

 att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning 

 att att förvalta kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser 

 att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att förvalta aktier 
och intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet 

 att bedriva produktion och handel med el 

4 §  Ändamålet med bolagets verksamhet 

 Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursutnyttjande svara för enligt 3 § angivna verksamhetsområden i Finspångs 
kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god 
hushållning och god miljö skall beaktas. 

 Bolaget skall med tillämpning av kommunal självkostnads-, likställighetsprincip 
och lokaliseringsprincip tillgodose behovet av de enligt 3 § angivna verksamhe-
terna inom Finspångs kommun, med undantag för produktion, distribution och 
försäljning av fjärrvärme som ska bedrivas på affärsmässig grund och i enlighet 
med vad som framkommer i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) §§ 38–39. 
Undantaget gäller även produktion av och handel med el enligt ellagen (SFS 
1997:857), 7 kap. 1-2 §§. 
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 Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för 
nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så 
länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna tillskjutna 
kapitalet. 

5 §  Kommunfullmäktiges yttranderätt 

 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att 
yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt, fattas. 

6 §  Aktiekapital 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor 

7 §  Antal aktier 

 Antal aktier skall lägst vara 10 000 och högst 40 000. 

8 §  Styrelse 

 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju 
suppleanter.  

 Styrelsen utses av fullmäktige i Finspångs kommun varje år för tiden från 
årsstämman ena året intill slutet av årsstämma påföljande år för en tid av fyra år 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till fullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 

 Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

9 §  Revisor 

 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämma en revisor med en 
suppleant ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

10 §  Lekmannarevisor 

 För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall 
kommunfullmäktige i Finspångs kommun utse lägst en och högst två 
lekmannarevisorer.med suppleanter 
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11 §  Kallelse till årsstämma 

 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till 
aktieägarna tidigast 6 4 veckor och senast 4 2 veckor före stämman. 

12 §  Ärenden på årsstämma 

 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 

1) Val av ordförande vid stämman 

2) Upprättande och godkännande av röstlängd 

3) Godkännande av förslaget till dagordning 

4) I förekommande fall val av en eller flera protokollsjusterare. 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen, samt om bolaget är 
moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelsen, ledamöter och verkställande direktör när 
sådan finnes 

8) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, samt lekmannarevisorer 

9) Notering av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer  

10) Val av revisionsbolag (i förekommande fall)  

11) Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning (i förekommande fall) 

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

13) Stämmans avslutande 
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13 § Räkenskapsår 

 Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.  

14 § Firmateckning 

 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för 
löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap 30§. 

15 § Likvidation 

 Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB eller – om detta bolag då inte finns - Finspångs kommun. 

16 §  Inspektionsrätt 

 Kommunstyrelsen i Finspångs kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

17 §  Ändring av bolagsordning 

 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Finspångs kommun. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 156   Dnr: KS.2020.0349 
 
Bolagsordning FTV AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finspångs 
Tekniska Verk AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del 
förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. 
Bolagsordningen är beredd tillsammans med styrelse och VD i bolaget. 
Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2018-09-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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Anders Axelsson 

2020-03-11  1 (1)  
Dnr KS.2020.0350  

  

 

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  

 
 

Bolagsordning Finet AB 

 
Sammanfattning 
 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finet AB. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är beredd 
tillsammans med styrelse och VD i Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av bolagsordningen kan det dock bli aktuellt att 
klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB har 
för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet 
med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära att tillgångar 
kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande pågår ett projekt 
för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva vidtas. 

 

 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyren förslå fullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finet AB 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2006-04-25 
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Bolagsordning för Finspångs Stadsnät FiNet AB 

 

Beslutad av kommunfullmäktige 202-xx-xx 

Antagen av årsstämma 2020-xx-xx 

 

1 § Firma 

 Bolagets firma är Finspångs Stadsnät FiNet AB  

2 § Säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län 

3 § Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga, förvalta och hyra ut 
och överlåta anläggningar för informations- och 
kabelkommunikationsverksamhet. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier 
och andelar i företag inom sektorerna information och/eller kabelkommunikation 
och därmed förenlig verksamhet. anlägga, äga, förvalta, hyra ut och överlåta 
förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data 
och telefoni, bedriva försäljning och tillhandahållande av 
kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande 
verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, samt att driva därmed 
förenlig verksamhet. 

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursutnyttjande svara för enligt 3 § angivna verksamhetsområden i Finspångs 
kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god 
hushållning och god miljö skall beaktas. Bolaget skall med tillämpning av 
kommunal självkostnads- och likställighetsprincip tillgodose behovet av de 
enligt  3 § angivna verksamheterna inom Finspångs kommun.  

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för 
nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så 
länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna tillskjutna 
kapitalet.  
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Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs 
kommun till den del de ej går tillbaks till ägaren för prövning om kapitalet skall 
överföras till annat bolag. 

 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringsliv och 
bostadsförsörjning genom att upplåta infrastruktur i form av fiberoptiska nät och 
att i bredbandsnät som kommunikationsoperatör upplåta tele- och datatjänster 
för att stimulera utvecklingen i Finspångs kommun. 

 Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

5 § Kommunfullmäktiges rätt att yttra sig 

 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att 
yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt, fattas. 

6 § Aktiekapital 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 

7 § Antal aktier 

 Antal aktier skall lägst vara 2 000 och högst 8 000. 

8 § Styrelse 

 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju 
suppleanter. 

 Styrelsen utses av fullmäktige i Finspång varje år för tiden från årsstämman ena 
året intill slutet av årsstämma påföljande år. för en tid av fyra år från den 
årsstämma som följer närmast efter att val till fullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 

 Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

9 § Revisor 

 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en 
suppleant ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor.  

  Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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10 § Lekmannarevisor 

 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor styrelse skall 
fullmäktige i Finspångs kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer. 
med suppelanter.  

11 § Kallelse till årsstämma 

 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till 
aktieägarna tidigast 6 4 veckor och senast 4 2 veckor före stämman. 

12 § Ärenden på årsstämma 

 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av förslaget till dagordning 

4. I förekommande fall val av en eller flera protokollsjusterare. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen, samt om bolaget är 
moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan 
finnes 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer 
samt revisorer 

9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer  

10. Val av revisionsbolag (i förekommande fall)  

11. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning (i förekommande fall) 
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12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

13. Stämmans avslutande 

13 § Räkenskapsår 

 Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.  

14 § Firmateckning 

 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för 
löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §. 

15 § Likvidation 

 Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB eller – om detta bolag då inte finns - Finspångs kommun. 

16 § Inspektionsrätt 

 Kommunstyrelsen i Finspång kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

17 § Ändring av bolagsordning 

  Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i 
Finspångs kommun. 

Formaterat: Tabbstopp:  1,46 cm,

Till vänster
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 9   Dnr: FFIA.2019.0050 
 
Bolagsordning Finet AB 
VD har tagit fram förslag på reviderad bolagsordning för Finet AB. Förslaget 
innebär inget förändrat uppdrag med en del förtydliganden och redaktionella 
förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är beredd tillsammans 
med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av bolagsordningen kan det dock bli aktuellt 
att klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet 
AB har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära 
att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande 
pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva 
vidtas. 

 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa bolagsordningen för Finet AB 
2. Att föreslå fullmäktige upphäva gällande bolagsordning från 2006-04-25 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 157   Dnr: KS.2020.0350 
 
Bolagsordning Finet AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finet AB. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är beredd 
tillsammans med styrelse och VD i Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av bolagsordningen kan det dock bli aktuellt 
att klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet 
AB har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära 
att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande 
pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva 
vidtas. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finet AB 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2006-04-25 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén 

 
Sammanfattning 
Susanne Wisberg har inkommit med ett medborgarförslag med ett förlag om att 
införa en kaffeautomat i kommunhusets foajé då man som besökare inte har tillgång 
till cafeterian för anställda i huset. I samtal med Susanne utifrån det prioriterade 
uppdraget som pågår är Susannes förslag att en kaffeautomat köps in till 
receptionen så att personalen där kan erbjuda kaffe till besökare som behöver vänta 
länge. För det är vid besök med lång väntetid som Susanne önskar möjligheten till 
kaffe.  

Utifrån det prioriterade uppdraget som pågår med att göra receptionen mer öppen, 
tillgänglig och integritetsskapande och som presenterats och godkänts på 
kommunstyrelsens sammanträde finns ingen kaffeautomat med och 
rekommenderas inte av förvaltningen utifrån följande punkter: 

1. Kommunhusets foajé är en plats för att ta emot och lämna av besökare. En 
plats som ska kännas välkomnande, men dock inte en yta att sitta ner och 
fika i. Målet är att en besökare inom kort ska välkomnas av medarbetaren 
som besökaren ska träffa och inte behöva sitta ner och vänta under lång tid. 
En inskrivningsdator kommer att möjliggöra detta ytterligare så att 
kommunens medarbetare får ett sms och mejl vid ankomst av besök.  

2. Risken för fläckar på nyinköpta möbler samt andra ytor blir desto större om 
en kaffeautomat finns på plats i ytan. 

3. I centrum, i närheten av kommunhuset, finns flertalet caféer och för att sitta 
ner och fika över en kopp kaffe rekommenderas dessa ytor och 
kommunhusets reception vill inte konkurrera med dessa caféer och 
restauranger.     

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Att avslå medborgarförslaget  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 158   Dnr: KS.2018.1145 
 
Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén 

Sammanfattning 

Det har kommit in ett medborgarförslag med ett förlag om att införa en 
kaffeautomat i kommunhusets foajé då man som besökare inte har tillgång till 
cafeterian för anställda i huset. I samtal med förslagsställaren utifrån det 
prioriterade uppdraget som pågår är förslagsställarens förslag att en kaffeautomat 
köps in till receptionen så att personalen där kan erbjuda kaffe till besökare som 
behöver vänta länge. För det är vid besök med lång väntetid som 
förslagsställaren önskar möjligheten till kaffe.  

Utifrån det prioriterade uppdraget som pågår med att göra receptionen mer 
öppen, tillgänglig och integritetsskapande och som presenterats och godkänts på 
kommunstyrelsens sammanträde finns ingen kaffeautomat med och 
rekommenderas inte av förvaltningen utifrån följande punkter: 

1. Kommunhusets foajé är en plats för att ta emot och lämna av besökare. 
En plats som ska kännas välkomnande, men dock inte en yta att sitta ner 
och fika i. Målet är att en besökare inom kort ska välkomnas av 
medarbetaren som besökaren ska träffa och inte behöva sitta ner och 
vänta under lång tid. En inskrivningsdator kommer att möjliggöra detta 
ytterligare så att kommunens medarbetare får ett sms och mejl vid 
ankomst av besök.  

2. Risken för fläckar på nyinköpta möbler samt andra ytor blir desto större 
om en kaffeautomat finns på plats i ytan. 

3. I centrum, i närheten av kommunhuset, finns flertalet caféer och för att 
sitta ner och fika över en kopp kaffe rekommenderas dessa ytor och 
kommunhusets reception vill inte konkurrera med dessa caféer och 
restauranger.     

Förvaltningens förslag till beslut vid nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att avslå medborgarförslaget 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Inriktningsbeslut inför 2020 års löneöversyn 

 

Sammanfattning 
Lönebildningen är en viktig faktor som bidrar till tryggad personalförsörjning. I det 
personalpolitiska programmet betonas att lönebildningen ska bidra till att 
verksamhetens mål uppnås och även stimulera utveckling. Lönen ska vara 
individuell, differentierad samt avspegla befattningens svårighetsgrad, uppnådda mål 
och resultat. 

I lönestrategin framgår bland annat också att det inte ska finnas några osakliga 
löneskillnader, lönenivån ska avspegla krav på kompetens, ansvar och erfarenhet 
samt stimulera vidareutbildning, lönespridning ska bibehållas/eftersträvas inom 
olika yrkesgrupper och att medarbetare som presterar väl och har lång 
anställningstid ska ha god löneutveckling 

Inför förslag på inriktningsbeslut har följande genomförts:  

- behovsinventering inom sektorerna 

- översyn bristyrken 

- översyn statistik jämförelse länet och riket för 2018 och 2019 

- sammanställning av fackliga organisationers yrkanden kopplade till 
löneöversyn i samband med förhandling budget strategisk plan 

- översyn avtal 2020 och konsekvenser av dessa samt fördelning av medel 
2020.  

Rekryteringsutmaning  
Inom den offentliga tjänstesektorn blir rekryteringsläget allt mer ansträngt och 
bristen på utbildad arbetskraft är utbredd inom flera yrken vilket gör det svårt att 
rekrytera på kort och lång sikt.  

Finspångs kommun liksom många andra arbetsgivare står inför stora 
rekryteringsutmaningar framåt inom flera områden. I Arbetsförmedlingens rapport, 
Var finns jobben?1 framgår att det totala underskottet av utbildad arbetskraft väntas 
uppgå till 100 000 personer på fem år sikt. 55 procent av dessa finns inom hälso- 
och sjukvård samt inom pedagogiskt arbete. Hälso- och sjukvård, pedagogiskt 

                                                 
1 Arbetsförmedlingen 2019-02-07 Var finns jobben - Bedömning för 2019 och på fem års sikt.  
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arbete och socialt arbete står för nära två tredjedelar av det totala underskottet av 
utbildade.  

Inom de offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan tidigare mycket 
utbredd och utgör redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom vissa områden. 
Hösten 2018 angav sex av tio offentliga arbetsgivare brist på arbetskraft och bristen 
är i synnerhet stor inom landsting och regioner där den legat på en hög nivå under 
flera års tid. Samtidigt har bristen på utbildad arbetskraft ökat i snabb takt i 
kommunerna de senaste åren. Av de kommunala verksamheterna har grundskolan, 
förskolan samt vården och omsorgen fortsatt svårast att rekrytera, men bristen på 
arbetskraft har stigit tydligt inom samtliga kommunala områden 

Den höga bristen ger konsekvenser hos arbetsgivarna, långa rekryteringsprocesser 
som belastar ordinarie personal i verksamheten är en konsekvens. Risken är också 
att kvaliteten i servicen påverkas. För att möta upp rekryteringsutmaningen kan 
kraven behöva sänkas på befattningar där det är möjligt. Bristen skapar även 
möjligheter. Arbetsuppgifter identifieras som kan utföras av andra kompetenser och 
yrkesgrupper. Ett annat sätt att hantera bristen är att hitta nya yrkeskategorier som 
kräver annan eller kortare utbildning.  Exempelvis vårdbiträden, serviceassistenter 
inom vård och omsorg eller lärarassistenter inom skolan. Detta gynnar bland annat 
ungdomar och andra som är nya på arbetsmarknaden. Det sker också strukturella 
förändringar i innehållet inom olika yrken vilket ställer andra krav. Det kan handla 
om teknikutveckling, offentlig verksamhet strävar efter att nyttja den digitala 
tekniken för att utveckla arbetssätt och effektivisera arbetsuppgifter inom välfärden.  

De befattningar som det råder störst brist på om fem år och som finns inom 
kommunens verksamheter är: ingenjörer, fritidspedagoger, förskollärare, 
grundskollärare, gymnasielärare, yrkeslärare, psykologer, sjuksköterskor (både 
specialistsjuksköterskor och grundutbildade), speciallärare och specialpedagoger, 
biståndsbedömare, socialsekreterare, mjukvaru- och systemutvecklare, 
systemanalytiker och IT-arkitekter.  

När det handlar om andra utbildningsnivåer råder störst brist på arbetskraft inom 
följande befattningar när det gäller kommunens verksamhet: kockar och 
kallskänkor, undersköterskor, hemtjänst och äldreboende2  

Statistiska centralbyrån presenterar en rapport årligen, Arbetskraftsbarometern som 
beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade inom ca 70 utbildningsgrupper på 
den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att ge snabb och aktuell information om 
arbetsmarknadsläget för några vanliga högskole- och gymnasieutbildningar.  

2019 års arbetskraftsbarometer presenterar fortsatt brist inom många områden. Det 
som presenteras är att bristen är störst på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor 
men bristen på grundutbildade sjuksköterskor är också stor. Det är fortsatt stor 
brist på grundskollärare med inriktning mot fritidshem och ämneslärare årskurs 7-9 
i matematik och NO. Inom utbildningsområdet teknik lyfts framförallt brist på 

                                                 
2 Arbetsförmedlingen 2019-02-07 Var finns jobben - Bedömning för 2019 och på fem års sikt. 
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nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar. Även Ingenjörer rådde det brist 
på. 3 

Behovsinventering från sektorerna, översyn bristyrken   
Inför 2020 år löneöversyn har sektorerna genomfört en behovsinventering. Som 
delvis presenteras nedan. En sammanfattning av deras inventering bifogas, se bilaga 
1.   

Yrken som är svåra att rekrytera och behålla 
Tjänster som bedöms svåra att rekrytera och behålla nu och på sikt är barnskötare, 
förskollärare, behöriga lärare, specialpedagoger/speciallärare kuratorer, SYV och 
utbildade resurspedagoger  

Ytterligare befattningar som lyfts när det gäller svårighet att rekrytera är personliga 
assistenter, undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, chaufförer, brandmän 
med SMO utbildning, kockar, enhetschefer och rektorer.   

Även erfarna ingenjörer och tekniker inom samhällsplanering, bygg- och miljö, lyfts 
som befattningar som är svårrekryterade.  

Sektorerna framför också att det är svårt att rekrytera individer med längre 
erfarenhet inom vissa områden. Sektorerna lyfter också att det är svårt att rekrytera 
vikarier.  

De grupper som bedöms bli ännu svårare att rekrytera framåt är samma som ovan 
med nedanstående kompletteringar: SFI-lärare, måltidbiträden samt erfarna 
bemanningsplanerare. 

Utmaningen nationellt lyfts, generellt är det svårt att hitta personal med rätt 
kompetens. Bristen medför sänkta krav. Utöver detta är det svårare att rekrytera 
personal med de språkliga kompetenser som krävs samt personal med körkort. Det 
är också framförallt svårt att rekrytera vikarier.  

Behov av att se över löner för individer och grupper 
Verksamheterna framför att det finns ett behov av att se över lönerna för vissa 
enskilda individer som särskilt rapporterast in.  

Sektorerna lyfter även grupper som behöver ses över ytterligare. Aktuella grupper är 
förskollärare, lärare, rektorer, sjuksköterskor, biståndshandläggare och 
färdtjänsthandläggare. Även timvikariernas löner behöver ses över.  

Justeringar på grund av ökad kompetens, mer arbetsuppgifter, ökad 
svårighetsgrad och större ansvar eller utifrån verksamhetsförbättringar 

Vård och omsorg ser behov av att lyfta sjuksköterskorna. I nya avtalet med 
Vårdförbundet finns en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. För att 
möjliggöra en satsning på dessa behövs ett extra utrymme fördelas. Vidar lyfter 

                                                 
3 SCB 2019-12-10 Arbetskraftsbarometern 2019 – vilka utbildningar ger jobb?  
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sektorn behov av att satsa extra på biståndsbedömarna och bostadsanpassnings-
handläggaren  

Totalt sett i kommunen kan det också finnas mindre grupper där det finns behov av 
att bidra med extra utrymme för att möjliggöra för cheferna att göra skillnad i 
gruppen. 

Sektorerna lyfter också enskilda individer, 2 inom ledningsstaben, 10 inom social 
omsorg, 7 individer inom sektor utbildning samt 3 individer inom sektor vård och 
omsorg.  

Utöver detta lyfter sektor utbildning förskollärarna som grupp samt de biträdande 
rektorerna. Sektor vård och omsorg lyfter specialistundersköterskorna som grupp 
där medel för ökade löner behöver hanteras.   

Väl hävdat löneläge eller låg löneutveckling 

När det gäller individer med väl hävdat löneläge i relation till andra eller personer 
där löneutvecklingen kommer att hållas tillbaka framför sektorerna att det finns 
flera nyexaminerade och nyanställda som går in på höga löner på grund av 
marknadskrafter. Det gäller bland rekryteringar som gjorts på befattningar där det 
finns en eller ett fåtal anställda men även inom områden med många medarbetare så 
som personliga assistenter, lärare och förskollärare. Även nystartad enhet med 
många nyrekryteringar har medfört höga löner utifrån marknad.  

Sektorerna lyfter också att det finns några enstaka medarbetare som kommer få 
mindre eller ingen löneutveckling.  

Statistik och kommentarer   
När det gäller statistik finns statistik för länet och riket 2018, statistik i närliggande 
kommuner för 2019 samt preliminär statistik för Mellansverige och riket 2019.  

I statistiken har befattningar där det endast finns en medarbetare tagits bort, se 
bilaga 2. 

Utifrån de grupper som presenterats som bristyrken har en översyn av statistik, 
jämförelse med länet och riket genomförts tidigare. Finspångs kommun har tidigare 
valt att göra satsningar på fler befattningar där Finspång ligger lägre i lönenivå i 
relation till länet och riket. I samband med att ny statistik för 2019 presenteras 
kommer en ny översyn göras för att se vilka effekter tidigare satsningar gett. 
Därefter kommer förslag på satsningar för 2020 att presenteras i 
arbetsgivardelegation och sedan fastställas.  

De fackliga organisationernas yrkanden i förhandling budget strategisk plan 
och kommentarer 
I samband med förhandling av budget strategisk plan 2019-11-04 har de fackliga 
organisationerna lämnat ett antal yrkanden. Förhandlingsprotokollet med bilagor 
har delgetts kommunstyrelsen inför beslut.  

Protokoll och tillhörande bilagor bifogas även här, se bilaga 3.  
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De yrkanden som är kopplade till löner är följande:  

Fysioterapeuterna yrkar på en tydlig lönekarriärstege. 
 

Kommunal yrkar på att ingångslönerna för kommunals medlemmar ska höjas 
och att det ska tas utöver avtalets utrymme, att ingångslönerna ska vara högre än 
den avtalade lägsta lönen och att ferielönerna höjs och att de ska vara högre än 
avtalet. 
 
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar på att bra löner och goda anställningsvillkor ska 
erbjudas.  

 
Vårdförbundet yrkar på att medel ska avsättas för en prioritering av särskilt 
yrkesskickliga för att öka möjligheten till en lönekarriär inom yrket över tid.  De vill 
se att det nya löneavtalet leder till en bättre löneutveckling och att detta i sin tur ska 
leda till att det blir lättare att anställa sjuksköterskor till organisationen och att 
behålla befintliga sjuksköterskor i organisationen.  
 
Vision yrkar på att lojala medarbetare ska uppmärksammas och värdesättas 
 
Sveriges ingenjörer yrkar på att ingenjörerna bör utgöra en prioriterad grupp, 
särskilt de på ansvarfulla viktiga befattningar (positioner), då sådan kompetens är 
särskilt svåra att rekrytera till de mindre kommunerna i landet.   

Kommentarer från förvaltningen 
Förvaltningen ser en utmaning i att flera yrkesgrupper är svåra att rekrytera. 
Ledningsgruppens hållning har varit att föreslå satsningar i löneökningar på de 
grupper som är svåra att rekrytera och som ligger lägre i lönenivå i jämförelse med 
lönenivåerna i närliggande kommuner.  

Förvaltningen ser också att det är en utmaning inom flera olika befattningar att 
nyrekryterade hamnar på en högre lönenivå än de medarbetarna som arbetat länge i 
kommunen. Sektorerna har arbetat aktivt med lönebildning för att försöka få en bra 
struktur där de medarbetarna som arbetat länge och presterat väl i organisationen 
uppmärksammas och värdesätts även lönemässigt vilket även finns med i den 
fastställda lönestrategin. Förvaltningen ser att det finns ett värde i att ta fram en 
lönekarriärstege för samtliga befattningar i framtiden.  

När det gäller kommunals yrkande kring höjda ingångslöner är det en fråga som 
tidigare reglerats i de centrala avtalen. Vid dagens datum är inget nytt avtal tecknat 
för Kommunals medlemmar. Om de nya avtalen reglerar ingångslöner och även 
utrymmet styrs av detta föreslår förvaltningen att höjda ingångslöner ska tas inom 
fastställt utrymme för Kommunal om inte avtalet säger annat. Detsamma gäller 
eventuella omfördelningar av medel på befattningar, även dessa föreslås hanteras 
inom det garanterade utfall som Kommunals avtal genererar. Eventuella justeringar 
på individnivå kan tas utanför det utrymme som avtalet genererar. Förvaltningen 
föreslår att ferielönerna ska följa avtalet.  
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När det gäller Vårdförbundets avtal ser förvaltningen att denna grupp behöver tas 
med i fortsatt diskussion kring prioriterade grupper för att möjliggöra en satsning på 
de särskilt yrkesskickliga.  

Avsatta medel 2020 och kostnad utifrån avtalen 
Under 2020 är 2,8 procent avsatta för ökade arbetskraftskostnader, det ska täcka 
årets lönerevision och även täcka ökade pensionskostnader. Det är totalt avsatt 
21 898 tkr för 2020. Helårseffekt i 2021 års budget är 27 916 tkr.    
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet (Vision, 
Akademikerförbundet SSR och Ledarna) avtal går ut 2020. Centrala parter kommer 
att förhandla om nya avtal.  
 
Akademikeralliansen, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
samt Vårdförbundet har gällande avtal för 2020. Nuvarande avtal som gäller är 
sifferlösa.  
 
Under 2019 års löneöversyn fördelades totalt 2,45 procent ut i löneökningar. OB-
ersättning och lägerersättning höjdes med 2,3 %. RiB-avtalet höjdes med 2 ,3%. 
PAN-avtalet höjdes med 3,36 %. Övriga ersättningar (jour, beredskap, färdtid och 
förskjuten arbetstid) höjdes med 2,45 % eftersom dessa är procent av lönen. 

Extra utrymme fördelas ut till specialpedagoger/speciallärare, förskollärare, 
förskolechefer, chefer vård och omsorg, arbetsterapeut, fysioterapeut, 
biståndsbedömare, enheten för bygg och miljö, chefer inom samhällsbyggnad, 
utbildade skötare, utbildade personliga assistenter, styrkeledare/brandman samt 
färdtjänstman. Utöver detta gjordes ytterligare satsningar på 17 personer.  

Lönekartläggning  
Lönekartläggning för 2019 är genomförd och inga justeringar behöver göras utifrån 
denna. I tidigare gjord kartläggning för 2018 fanns inte några osakliga löneskillnader 
på gruppnivå däremot har gjordes några justeringar fr enstaka individer.  

Förslag på inriktningsbeslut  
Utifrån rekryteringsutmaningen och behovsinventering från sektorerna, översyn och 
jämförelser av statistik, sammanställning av fackliga organisationers yrkanden samt 
översyn av avtal och konsekvenser av dessa föreslår förvaltningen kommunstyrelsen 
att besluta enligt nedan när det gäller löneöversyn 2020: 

Fördelning av avsatta medel föreslås ske i enlighet med gällande avtal om siffror 
finns i avtalen. Prioriterad eller prioriterade grupp eller grupper kan medföra 
ytterligare medel.  
 
Prioritering kommer att göras på utsedda grupper som lyfts upp från de grupper där 
behov rapporterats från sektorerna i behovsinventeringen kopplat till bristyrken. I 
detta arbete kommer även hänsyn tas till kommunens löneläge i relation till andra 
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närliggande kommuner. Uppdaterad information, avstämning och beslut kring 
grupperna kommer att hanteras i arbetsgivardelegation. 
 
Förvaltningen önskar en sammanhållen löneprocess så långt det är möjligt för att 
säkerställa att fördelningen av avsatta medel läggs ut utifrån de satsningar som 
behöver göras. En första överläggning kommer däremot att ske med de förbund där 
det finns centralt tecknade avtal. Detta gäller Akademikeralliansen, Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Vårdförbundet.  
 
Nya avtal kommer att gälla för Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän 
kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna). Innan 
centrala avtal är tecknade kommer inte löneöversyn att kunna genomföras för dessa 
grupper.  
 
När det gäller behov av justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare utifrån det 
som rapporterats in i behovsinventeringen från sektorerna föreslår förvaltningen att 
större justeringar hanteras i fördelning av medel, mindre justeringar hanteras i 
lönebildningen inom respektive sektor. 
 

Bilagor: 

Bilaga 1 – Behovsanalys från sektorerna 
Bilaga 2.1 – Preliminär statistik 2019, 10:e, 50:e och 90:e percentilen jämförelse 
Finspång, Mellansverige och Riket 
Bilaga 2.2 – Officiell statistik 2018, 10:e, 50:e och 90:e percentilen jämförelse 
Finspång, Mellansverige och Riket 
Bilaga 2.3 – Statistik 2019, 5 kommuner Östergötland, 10:e, 50:e och 90:e 
percentilen jämförelse Finspång, Mellansverige och Riket  
Bilaga 3 – Protokoll förhandling strategisk plan och budget med de fackliga 
organisationernas yrkanden  
  

143



   
Helén Wallman 

2019-10-23  8 (8)  

Dnr KS.2017.0857  

  

 
 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Fördelning av avsatta medel sker i enlighet med gällande avtal om sifferavtal 
tecknas centralt. Eventuellt prioriterade grupper hanteras enligt att-sats två.   

2. Eventuellt prioriterad grupp eller grupper ska tas fram av ledningsgruppen 
och beslutas av arbetsgivardelegation.  

3. Att så långt det är möjligt försöka ha en sammanhållen löneprocess men 
påbörja löneöversyn för de områden där det finns tecknade centrala avtal.   

4. Behovet av större justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare hanteras 
i fördelningen av medel, mindre justeringar hanteras av respektive sektor 
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2020-§ 159   Dnr: KS.2020.0365 
 
Inriktningsbeslut för 2020 års löneöversyn 

Sammanfattning 

Lönebildningen är en viktig faktor som bidrar till tryggad personalförsörjning. I 
det personalpolitiska programmet betonas att lönebildningen ska bidra till att 
verksamhetens mål uppnås och även stimulera utveckling. Lönen ska vara 
individuell, differentierad samt avspegla befattningens svårighetsgrad, uppnådda 
mål och resultat. 

I lönestrategin framgår bland annat också att det inte ska finnas några osakliga 
löneskillnader, lönenivån ska avspegla krav på kompetens, ansvar och erfarenhet 
samt stimulera vidareutbildning, lönespridning ska bibehållas/eftersträvas inom 
olika yrkesgrupper och att medarbetare som presterar väl och har lång 
anställningstid ska ha god löneutveckling 

Inför förslag på inriktningsbeslut har följande genomförts:  

- behovsinventering inom sektorerna 

- översyn bristyrken 

- översyn statistik jämförelse länet och riket för 2018 och 2019 

- sammanställning av fackliga organisationers yrkanden kopplade till 
löneöversyn i samband med förhandling budget strategisk plan 

- översyn avtal 2020 och konsekvenser av dessa samt fördelning av medel 
2020.  

Rekryteringsutmaning  

Inom den offentliga tjänstesektorn blir rekryteringsläget allt mer ansträngt och 
bristen på utbildad arbetskraft är utbredd inom flera yrken vilket gör det svårt att 
rekrytera på kort och lång sikt.  

Finspångs kommun liksom många andra arbetsgivare står inför stora 
rekryteringsutmaningar framåt inom flera områden. I Arbetsförmedlingens 
rapport, Var finns jobben?1 framgår att det totala underskottet av utbildad 
arbetskraft väntas uppgå till 100 000 personer på fem år sikt. 55 procent av dessa 
finns inom hälso- och sjukvård samt inom pedagogiskt arbete. Hälso- och 
sjukvård, pedagogiskt arbete och socialt arbete står för nära två tredjedelar av det 
totala underskottet av utbildade.  

Inom de offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan tidigare 
mycket utbredd och utgör redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom vissa 
områden. Hösten 2018 angav sex av tio offentliga arbetsgivare brist på 
                                                 
1 Arbetsförmedlingen 2019-02-07 Var finns jobben - Bedömning för 2019 och på fem års sikt.  
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arbetskraft och bristen är i synnerhet stor inom landsting och regioner där den 
legat på en hög nivå under flera års tid. Samtidigt har bristen på utbildad 
arbetskraft ökat i snabb takt i kommunerna de senaste åren. Av de kommunala 
verksamheterna har grundskolan, förskolan samt vården och omsorgen fortsatt 
svårast att rekrytera, men bristen på arbetskraft har stigit tydligt inom samtliga 
kommunala områden 

Den höga bristen ger konsekvenser hos arbetsgivarna, långa 
rekryteringsprocesser som belastar ordinarie personal i verksamheten är en 
konsekvens. Risken är också att kvaliteten i servicen påverkas. För att möta upp 
rekryteringsutmaningen kan kraven behöva sänkas på befattningar där det är 
möjligt. Bristen skapar även möjligheter. Arbetsuppgifter identifieras som kan 
utföras av andra kompetenser och yrkesgrupper. Ett annat sätt att hantera bristen 
är att hitta nya yrkeskategorier som kräver annan eller kortare utbildning.  
Exempelvis vårdbiträden, serviceassistenter inom vård och omsorg eller 
lärarassistenter inom skolan. Detta gynnar bland annat ungdomar och andra som 
är nya på arbetsmarknaden. Det sker också strukturella förändringar i innehållet 
inom olika yrken vilket ställer andra krav. Det kan handla om teknikutveckling, 
offentlig verksamhet strävar efter att nyttja den digitala tekniken för att utveckla 
arbetssätt och effektivisera arbetsuppgifter inom välfärden.  

De befattningar som det råder störst brist på om fem år och som finns inom 
kommunens verksamheter är: ingenjörer, fritidspedagoger, förskollärare, 
grundskollärare, gymnasielärare, yrkeslärare, psykologer, sjuksköterskor (både 
specialistsjuksköterskor och grundutbildade), speciallärare och specialpedagoger, 
biståndsbedömare, socialsekreterare, mjukvaru- och systemutvecklare, 
systemanalytiker och IT-arkitekter.  

När det handlar om andra utbildningsnivåer råder störst brist på arbetskraft inom 
följande befattningar när det gäller kommunens verksamhet: kockar och 
kallskänkor, undersköterskor, hemtjänst och äldreboende2  

Statistiska centralbyrån presenterar en rapport årligen, Arbetskraftsbarometern 
som beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade inom ca 70 
utbildningsgrupper på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att ge snabb och 
aktuell information om arbetsmarknadsläget för några vanliga högskole- och 
gymnasieutbildningar.  

2019 års arbetskraftsbarometer presenterar fortsatt brist inom många områden. 
Det som presenteras är att bristen är störst på nyutexaminerade 
specialistsjuksköterskor men bristen på grundutbildade sjuksköterskor är också 
stor. Det är fortsatt stor brist på grundskollärare med inriktning mot fritidshem 
och ämneslärare årskurs 7-9 i matematik och NO. Inom utbildningsområdet 

                                                 
2 Arbetsförmedlingen 2019-02-07 Var finns jobben - Bedömning för 2019 och på fem års sikt. 
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teknik lyfts framförallt brist på nyutexaminerade med gymnasiala 
yrkesutbildningar. Även Ingenjörer rådde det brist på. 3 

Behovsinventering från sektorerna, översyn bristyrken   

Inför 2020 år löneöversyn har sektorerna genomfört en behovsinventering. Som 
delvis presenteras nedan.    

Yrken som är svåra att rekrytera och behålla 

Tjänster som bedöms svåra att rekrytera och behålla nu och på sikt är 
barnskötare, förskollärare, behöriga lärare, specialpedagoger/speciallärare 
kuratorer, SYV och utbildade resurspedagoger  

Ytterligare befattningar som lyfts när det gäller svårighet att rekrytera är 
personliga assistenter, undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, 
chaufförer, brandmän med SMO utbildning, kockar, enhetschefer och rektorer.   

Även erfarna ingenjörer och tekniker inom samhällsplanering, bygg- och miljö, 
lyfts som befattningar som är svårrekryterade.  

Sektorerna framför också att det är svårt att rekrytera individer med längre 
erfarenhet inom vissa områden. Sektorerna lyfter också att det är svårt att 
rekrytera vikarier.  

De grupper som bedöms bli ännu svårare att rekrytera framåt är samma som 
ovan med nedanstående kompletteringar: SFI-lärare, måltidbiträden samt erfarna 
bemanningsplanerare. 

Utmaningen nationellt lyfts, generellt är det svårt att hitta personal med rätt 
kompetens. Bristen medför sänkta krav. Utöver detta är det svårare att rekrytera 
personal med de språkliga kompetenser som krävs samt personal med körkort. 
Det är också framförallt svårt att rekrytera vikarier.  

Behov av att se över löner för individer och grupper 

Verksamheterna framför att det finns ett behov av att se över lönerna för vissa 
enskilda individer som särskilt rapporterast in.  

Sektorerna lyfter även grupper som behöver ses över ytterligare. Aktuella 
grupper är förskollärare, lärare, rektorer, sjuksköterskor, biståndshandläggare 
och färdtjänsthandläggare. Även timvikariernas löner behöver ses över.  

Justeringar på grund av ökad kompetens, mer arbetsuppgifter, ökad 

svårighetsgrad och större ansvar eller utifrån verksamhetsförbättringar 

Vård och omsorg ser behov av att lyfta sjuksköterskorna. I nya avtalet med 
Vårdförbundet finns en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. För att 
möjliggöra en satsning på dessa behövs ett extra utrymme fördelas. Vidare lyfter 

                                                 
3 SCB 2019-12-10 Arbetskraftsbarometern 2019 – vilka utbildningar ger jobb?  
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sektorn behov av att satsa extra på biståndsbedömarna och bostadsanpassnings-
handläggaren.  

Totalt sett i kommunen kan det också finnas mindre grupper där det finns behov 
av att bidra med extra utrymme för att möjliggöra för cheferna att göra skillnad i 
gruppen. 

Sektorerna lyfter också enskilda individer, 2 inom ledningsstaben, 10 inom 
social omsorg, 7 individer inom sektor utbildning samt 3 individer inom sektor 
vård och omsorg.  

Utöver detta lyfter sektor utbildning förskollärarna som grupp samt de 
biträdande rektorerna. Sektor vård och omsorg lyfter specialistundersköterskorna 
som grupp där medel för ökade löner behöver hanteras.   

Väl hävdat löneläge eller låg löneutveckling 

När det gäller individer med väl hävdat löneläge i relation till andra eller 
personer där löneutvecklingen kommer att hållas tillbaka framför sektorerna att 
det finns flera nyexaminerade och nyanställda som går in på höga löner på grund 
av marknadskrafter. Det gäller bland rekryteringar som gjorts på befattningar där 
det finns en eller ett fåtal anställda men även inom områden med många 
medarbetare så som personliga assistenter, lärare och förskollärare. Även 
nystartad enhet med många nyrekryteringar har medfört höga löner utifrån 
marknad.  

Sektorerna lyfter också att det finns några enstaka medarbetare som kommer få 
mindre eller ingen löneutveckling.  

Statistik och kommentarer   

När det gäller statistik finns statistik för länet och riket 2018, statistik i 
närliggande kommuner för 2019 samt preliminär statistik för Mellansverige och 
riket 2019.  

I statistiken har befattningar där det endast finns en medarbetare tagits bort. 

Utifrån de grupper som presenterats som bristyrken har en översyn av statistik, 
jämförelse med länet och riket genomförts tidigare. Finspångs kommun har 
tidigare valt att göra satsningar på fler befattningar där Finspång ligger lägre i 
lönenivå i relation till länet och riket. I samband med att ny statistik för 2019 
presenteras kommer en ny översyn göras för att se vilka effekter tidigare 
satsningar gett. Därefter kommer förslag på satsningar för 2020 att presenteras i 
arbetsgivardelegation och sedan fastställas.  

De fackliga organisationernas yrkanden i förhandling budget strategisk 

plan och kommentarer 

I samband med förhandling av budget strategisk plan 2019-11-04 har de fackliga 
organisationerna lämnat ett antal yrkanden. Förhandlingsprotokollet med bilagor 
har delgetts kommunstyrelsen inför beslut.  
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De yrkanden som är kopplade till löner är följande:  

Fysioterapeuterna yrkar på en tydlig lönekarriärstege. 
 
Kommunal yrkar på att ingångslönerna för kommunals medlemmar ska höjas 
och att det ska tas utöver avtalets utrymme, att ingångslönerna ska vara högre än 
den avtalade lägsta lönen och att ferielönerna höjs och att de ska vara högre än 
avtalet. 
 
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar på att bra löner och goda anställningsvillkor 
ska erbjudas.  

 
Vårdförbundet yrkar på att medel ska avsättas för en prioritering av särskilt 
yrkesskickliga för att öka möjligheten till en lönekarriär inom yrket över tid.  De 
vill se att det nya löneavtalet leder till en bättre löneutveckling och att detta i sin 
tur ska leda till att det blir lättare att anställa sjuksköterskor till organisationen 
och att behålla befintliga sjuksköterskor i organisationen.  
 
Vision yrkar på att lojala medarbetare ska uppmärksammas och värdesättas 
 
Sveriges ingenjörer yrkar på att ingenjörerna bör utgöra en prioriterad grupp, 
särskilt de på ansvarfulla viktiga befattningar (positioner), då sådan kompetens är 
särskilt svåra att rekrytera till de mindre kommunerna i landet.   

Kommentarer från förvaltningen 

Förvaltningen ser en utmaning i att flera yrkesgrupper är svåra att rekrytera. 
Ledningsgruppens hållning har varit att föreslå satsningar i löneökningar på de 
grupper som är svåra att rekrytera och som ligger lägre i lönenivå i jämförelse 
med lönenivåerna i närliggande kommuner.  

Förvaltningen ser också att det är en utmaning inom flera olika befattningar att 
nyrekryterade hamnar på en högre lönenivå än de medarbetarna som arbetat 
länge i kommunen. Sektorerna har arbetat aktivt med lönebildning för att försöka 
få en bra struktur där de medarbetarna som arbetat länge och presterat väl i 
organisationen uppmärksammas och värdesätts även lönemässigt vilket även 
finns med i den fastställda lönestrategin. Förvaltningen ser att det finns ett värde 
i att ta fram en lönekarriärstege för samtliga befattningar i framtiden.  

När det gäller kommunals yrkande kring höjda ingångslöner är det en fråga som 
tidigare reglerats i de centrala avtalen. Vid dagens datum är inget nytt avtal 
tecknat för Kommunals medlemmar. Om de nya avtalen reglerar ingångslöner 
och även utrymmet styrs av detta föreslår förvaltningen att höjda ingångslöner 
ska tas inom fastställt utrymme för Kommunal om inte avtalet säger annat. 
Detsamma gäller eventuella omfördelningar av medel på befattningar, även dessa 
föreslås hanteras inom det garanterade utfall som Kommunals avtal genererar. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Eventuella justeringar på individnivå kan tas utanför det utrymme som avtalet 
genererar. Förvaltningen föreslår att ferielönerna ska följa avtalet.  

När det gäller Vårdförbundets avtal ser förvaltningen att denna grupp behöver tas 
med i fortsatt diskussion kring prioriterade grupper för att möjliggöra en satsning 
på de särskilt yrkesskickliga.  

Avsatta medel 2020 och kostnad utifrån avtalen 

Under 2020 är 2,8 procent avsatta för ökade arbetskraftskostnader, det ska täcka 
årets lönerevision och även täcka ökade pensionskostnader. Det är totalt avsatt 
21 898 tkr för 2020. Helårseffekt i 2021 års budget är 27 916 tkr.    
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet 
(Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) avtal går ut 2020. Centrala 
parter kommer att förhandla om nya avtal.  
 
Akademikeralliansen, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd samt Vårdförbundet har gällande avtal för 2020. Nuvarande avtal 
som gäller är sifferlösa.  
 
Under 2019 års löneöversyn fördelades totalt 2,45 procent ut i löneökningar. OB-
ersättning och lägerersättning höjdes med 2,3 %. RiB-avtalet höjdes med 2 ,3%. 
PAN-avtalet höjdes med 3,36 %. Övriga ersättningar (jour, beredskap, färdtid 
och förskjuten arbetstid) höjdes med 2,45 % eftersom dessa är procent av lönen. 

Extra utrymme fördelas ut till specialpedagoger/speciallärare, förskollärare, 
förskolechefer, chefer vård och omsorg, arbetsterapeut, fysioterapeut, 
biståndsbedömare, enheten för bygg och miljö, chefer inom samhällsbyggnad, 
utbildade skötare, utbildade personliga assistenter, styrkeledare/brandman samt 
färdtjänstman. Utöver detta gjordes ytterligare satsningar på 17 personer.  

Lönekartläggning  

Lönekartläggning för 2019 är genomförd och inga justeringar behöver göras 
utifrån denna. I tidigare gjord kartläggning för 2018 fanns inte några osakliga 
löneskillnader på gruppnivå däremot gjordes några justeringar på enstaka 
individer.  

Förslag på inriktningsbeslut  

Utifrån rekryteringsutmaningen och behovsinventering från sektorerna, översyn 
och jämförelser av statistik, sammanställning av fackliga organisationers 
yrkanden samt översyn av avtal och konsekvenser av dessa föreslår 
förvaltningen kommunstyrelsen att besluta enligt nedan när det gäller 
löneöversyn 2020: 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Fördelning av avsatta medel föreslås ske i enlighet med gällande avtal om siffror 
finns i avtalen. Prioriterad eller prioriterade grupp eller grupper kan medföra 
ytterligare medel.  
 
Prioritering kommer att göras på utsedda grupper som lyfts upp från de grupper 
där behov rapporterats från sektorerna i behovsinventeringen kopplat till 
bristyrken. I detta arbete kommer även hänsyn tas till kommunens löneläge i 
relation till andra närliggande kommuner. Uppdaterad information, avstämning 
och beslut kring grupperna kommer att hanteras i arbetsgivardelegation. 
 
Förvaltningen önskar en sammanhållen löneprocess så långt det är möjligt för att 
säkerställa att fördelningen av avsatta medel läggs ut utifrån de satsningar som 
behöver göras. En första överläggning kommer däremot att ske med de förbund 
där det finns centralt tecknade avtal. Detta gäller Akademikeralliansen, 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Vårdförbundet.  
 
Nya avtal kommer att gälla för Svenska Kommunalarbetareförbundet och 
Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och 
Ledarna). Innan centrala avtal är tecknade kommer inte löneöversyn att kunna 
genomföras för dessa grupper.  
 
När det gäller behov av justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare utifrån 
det som rapporterats in i behovsinventeringen från sektorerna föreslår 
förvaltningen att större justeringar hanteras i fördelning av medel, mindre 
justeringar hanteras i lönebildningen inom respektive sektor. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att fördelning av avsatta medel sker i enlighet med gällande avtal om 
sifferavtal tecknas centralt. Eventuellt prioriterade grupper hanteras enligt 
att-sats två.   

2. Att eventuellt prioriterad grupp eller grupper ska tas fram av 
ledningsgruppen och beslutas av arbetsgivardelegation.  

3. Att så långt det är möjligt försöka ha en sammanhållen löneprocess men 
påbörja löneöversyn för de områden där det finns tecknade centrala avtal.   

4. Att behovet av större justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare 
hanteras i fördelningen av medel, mindre justeringar hanteras av 
respektive sektor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
- - - - - 

151



 

 1 (3) 

 2019-10-17 

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 

  

 

Behovsinventering inför löneöversyn 2020  

Inför 2020 års löneöversyn har sektorerna, gjort en behovsinventering genom att svara på ett an-
tal frågor. Nedan presenteras frågorna samt en sammanställning av de svar som sektorerna rap-
porterat in. Sammanställningen är godkänd i ledningsgruppen.  

 

Är det idag svårt att kunna rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier eller nyckelperso-

ner? 

Ledningsstaben ser att det är svårt att rekrytera individer med längre erfarenhet inom respektive 
område. Utöver detta är det svårt att rekrytera undersköterskor.  

Samhällsbyggnad lyfter att följande befattningar är svåra att rekrytera och behålla; erfarna ingen-
jörer och tekniker inom samhällsplanering, bygg- och miljö, erfarna projektledare. Även erfarna 
chaufförer, brandmän med SMO utbildning, kockar och vikarier.  
Social omsorg har svårt att rekrytera personliga assistenter både tillsvidare och vikarier däremot 
är det inte så stor omsättning inom verksamhetsområdet.  

Sektor utbildning lyfter barnskötare, förskollärare, behöriga lärare generellt men främst i prak-
tiskt estetiska ämnen samt engelska, matematik, NO, slöjd, moderna språk, speciallärare, speci-
alpedagoger, SVA-lärare och lärare i fritidshem (fritidspedagoger), specialpedagoger, speciallä-
rare generellt och med inriktning mot utvecklingsstörning, fritidspedagoger, kuratorer, SYV och 
utbildade resurspedagoger samt rektorer som svåra att rekrytera.  

Vård och omsorg lyfter svårigheten att rekrytera enhetschefer, fysioterapeuter, sjuksköterskor 
(fortsatt behov) och undersköterskor (växande behov). Sektorn ser också att det råder stor brist 
på timvikarier.  

 

Finns det idag signaler på att det kommer att bli svårare att rekrytera och behålla vissa 

yrkesgrupper eller nyckelpersoner? 

Sektorerna lyfter samma grupper som presenterats ovan med komplettering av SFI-lärare. Sektor 
samhällsbyggnad lyfter också att måltidbiträden kommer att bli svårare att rekrytera detsamma 
gäller personer med körkort och goda kunskaper i svenska.  

Bemanningscentralen lyfter också utbildade undersköterskor och bemanningsplanerare med re-
levant utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. 

Utmaningen nationellt lyfts, generellt är det svårt att hitta personal med rätt kompetens. Bristen 
medför sänkta krav. Utöver detta är det svårare att rekrytera personal med de språkliga kompe-
tenser som krävs samt personal med körkort. Det är också framförallt svårt att rekrytera vikarier.  

 

152



 Sid 2 (3)
 

 

Finns det s k snedsitsar, d v s de som har halkat efter i löneutvecklingen utan saklig grund? 

Inom ledningsstaben lyfts att det behöver ske en översyn för fyra individer. Utöver detta finns 
det ett behov av att se över tilläggen för korttidspoolens personal.  

Sektor samhällsbyggnad ser att det finns behov av att se över lönen för två individer på plane-
ringsenheten.  

Social omsorg ser behov av att se över en individs lön.  

Utbildning lyfter att det finns ett fortsatt behov av att höja förskollärarnas och lärarnas ingångs-
löner. Utöver detta lyfter de 3 individer på Storängsskolan, en förstelärare, 3 elevassistenter, en 
fritidspedagog, 2 lärare, en handläggare, en systemförvaltare, rektorer och två gruppchefer där 
justering behöver göras.  

Timvikariernas löner behöver också ses över.  

 

Finns det medarbetare som höjt sin kompetens avsevärt och tagit på sig väsentligt föränd-

rade arbetsuppgifter, ökad svårighetsgrad och större ansvar? 

Ledningsstaben lyfter två individer som tagit på sig ändrade arbetsuppgifter med ökad svårig-
hetsgrad och större ansvar.   

Social omsorg lyfter ett antal individer, 3 samordnare som har tillfälliga uppdrag under hösten 
2020 samt 7 handledare som kommer få utökat ansvarsområde på AME från och med januari 
2020. 

Sektor utbildning lyfter samtliga förskollärare genom den reviderade Lpfö. Vidare lyfter sektorn 
biträdande rektorer, fyra lärare på högstadiet, en individ från förskolan samt två individer inom 
vuxenutbildningen. 

Inom vård och omsorg lyfts specialistundersköterskorna som däremot redan fått sitt påslag. Det 
finns också en specialistundersköterska som kommer att få ett extra lönepåslag när denna är klar. 
Framåt beräknas ytterligare specialistundersköterskor att utbildas vilket också kommer att med-
föra en ökad kostnad. Sektorn önskar lägga extra på två av laps-planerarna.  

 

Finns det individer eller grupper som det i övrigt bör göras särskilda satsningar för utifrån 

synnerliga verksamhetsförbättringar eller måluppfyllelse? 

Sektor samhällsbyggnad lyfter miljö- och hälsoskyddsinspektörer på bygg- och miljöenheten.  

Social omsorg gör bedömningen att det inte är aktuellt för någon inom sektorn. Däremot konsta-
terar sektorn att det finns ett behov av att tydliggöra vilka kompetenskrav de olika yrkeskategori-
erna/titlarna har inom verksamhetsområdet. 

Vård och omsorg lyfter sjuksköterskorna. I nya avtalet med Vårdförbundet så finns en satsning 
på ”särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor”. För att kunna följa denna satsning så behövs ut-
rymme i lönerevisionen. Vidare lyfter sektorn Biståndsbedömarna som i många år rapporterats i 
som en grupp som kommunen behöver satsa på. Medarbetarna jämför sig med handläggarna i 
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den sociala sektorn där de ser att de ligger lägre i lönenivå. Det kommer också att ske flera pens-
ionsavgångar och behov av nyrekrytering inom kort.  

Bostadsanpassningshandläggaren har arbetat och förbättrat verksamheten på ett mycket positivt 
sätt”. 

Sektor utbildning lyfter förskollärarna utifrån den reviderade Lpfö men även biträdande rektorer, 
rektorer, gruppchefer, fritidshemspersonal, praktisk-estetiska lärare, specialpedagoger och perso-
nal på central nivå. Utöver detta lyfts också två individer på vuxenutbildningen.  

Det kan också att finnas mindre grupper där det finns behov av att bidra med extra utrymme för 
att möjliggöra för cheferna att göra skillnad i gruppen.  

 
Finns det medarbetare som har väl hävdat löneläge i förhållande till andra, t ex den som 

fått en högre ingångslön p g a marknadskrafterna eller den som blivit om placerad till ett 

arbete med enklare innehåll och behållit en högre lönenivå? 

Det som lyfts från sektorerna är att de har flera nyexaminerade och nyanställda som går in på 
höga löner på grund av marknadskrafter. Det gäller bland annat personliga assistenter, lärare, 
förskollärare.  

Inom sektor social omsorg finns två individer som lönen kommer att hållas nere i lön. 

Inom ledningsstaben finns två medarbetare med väl hävdat löneläge, detta utifrån marknad vi 
nyrekrytering.  

Sektor Samhällsbyggnad lyfter lönerna inom fastighetsenheten utifrån de nya rekryteringarna 
som skett.  

Sektor vård och omsorg lyfter arbetsterapeuter och fysioterapeuter, dessa grupper har en liten 
lönespridning i gruppen och en nyanställd med ca 1 års erfarenhet kommer in på en månadslön 
som ligger ca 4 500 kr under de mest erfarna i gruppen. Detta är en större utmaning för gruppen 
fysioterapeuter än arbetsterapeuter. 

 

Finns det medarbetare som av annan anledning kommer att få mindre, eller ingen, löneut-

veckling (utifrån att kontakt mellan arbetsgivare och facklig organisation då bör ske och 

en handlingsplan ska göras)?  

Sektorerna lyfter några medarbetare som kommer att få mindre, eller ingen löneutveckling. En 
inom sektor samhällsbyggnad och tre medarbetare inom sektor utbildning och tre medarbetare 
inom sektor vård och omsorg. Ledningsstaben och sektor social omsorg har ingen medarbetare 
som får mindre eller ingen löneutveckling.  
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Prel. Statistik alla med månadslön 2019 Finspång Mellansverige Riket

AID-etikett, klartext Antal 10:e Median 90:e Antal 10:e Median 90:e Antal 10:e Median 90:e 

101010 A - Ledning övergripande 3 278 63 300 80 000 101 500 722 64 000 80 135 110 000

101011 A - Ledning, ekonomi 1 20 61 900 68 750 83 600 39 56 000 70 500 88 000

101012 A - Ledning, personal/HR 1 22 58 300 65 750 77 000 43 59 200 68 000 84 000

101013 A - Ledning, information/kommunikation 1 11 52 500 68 800 78 100

103510 A - Ledning, IFO 1 40 57 850 70 000 78 000 108 60 000 71 850 85 000

103511 A - Ledning, äldreomsorg 1 27 58 500 70 000 83 000 75 61 300 81 500 86 500

104010 A - Ledning, skola 1 75 62 000 71 620 80 400 188 62 000 72 000 88 000

105010 A - Ledning, tekn, hantv, miljö, samhällsb 1 91 57 600 67 800 77 000 241 56 100 68 600 87 000

103510 B - Ledning IFO 1 179 53 000 58 800 68 000 523 50 800 57 800 68 800

103511 B - Ledning, äldreomsorg 3 56 000 58 000 60 000 199 51 200 57 500 67 000 571 47 400 56 100 67 500

103512 B - Ledning, oms. funktionsn/socpsyk 2 55 000 100 50 150 57 000 65 900 293 49 000 56 100 65 000

104010 B - Ledning, skola 2 62 600 62 650 62 700 221 56 300 62 700 72 100 601 55 000 62 500 74 700

101012 C - Ledning, personal/HR 1 122 42 000 51 750 63 200 340 42 450 52 000 64 050

101014 C - Ledning, IT 1 103 45 100 50 600 60 000 281 43 800 51 600 63 000

103510 C - Ledning, IFO 6 34 000 42 850 46 000 857 42 090 47 200 51 500 2 165 41 800 47 000 54 000

103511 C - Ledning, äldreomsorg 17 38 000 42 500 46 400 1 852 39 500 44 000 48 800 4 772 38 000 43 100 49 000

103512 C - Ledning, oms. funktionsn/socpsyk 7 39 850 46 000 47 800 1 133 39 950 43 600 48 700 2 826 38 150 43 000 49 000

104010 C - Ledning, skola 1 177 41 500 49 800 60 000 439 42 000 49 350 61 200

104011 C - Rektor 13 45 000 46 000 55 000 2 389 45 950 51 500 57 000 5 487 46 000 51 500 59 800

104012 C - Ledning, förskola, ped. oms., fritidsv. 6 41 400 44 800 48 700 761 43 500 47 500 52 400 1 972 43 000 47 800 55 300

104510 C - Ledning, kultur, turism, rekreat, friluft 2 46 000 49 500 53 000 451 37 300 43 900 50 000 1 174 37 750 43 784 51 000

105010 C - Ledning, tekn, hantv, miljö, samhällsb 5 44 000 56 500 61 000 787 41 600 48 590 57 700 1 914 39 300 48 500 61 000

105510 C - Ledning, räddningstjäst o säkerhet 1 75 39 000 46 975 50 500 181 39 655 46 629 53 700

106010 C - ledning, köks- och måltidsarbetet 2 46 500 315 33 840 40 400 46 100 732 34 000 39 725 46 000

109090 C - Ledning, annat 1 451 41 600 49 500 60 000 1 262 40 000 48 250 59 300

104011 L - Rektor 3 42 423 42 500 45 800 612 41 100 46 000 50 195 2 246 41 900 48 250 55 300

151010 - Handläggare, övergripande verksamhet 7 33 162 42 720 52 190 2 492 32 540 40 500 49 500 6 603 33 000 40 900 50 400

151011 - Handläggare, ekonomi 9 30 000 38 305 46 916 1 633 32 050 38 700 46 000 4 269 32 500 39 400 48 700

151012 - Handläggare, personal/HR 8 30 000 36 475 41 200 1 341 31 000 37 500 44 100 3 367 31 000 38 000 46 000

151013 - Handläggare, information/kommunikation 6 30 065 36 227 40 724 1 025 29 050 36 000 42 750 2 622 30 000 36 400 43 900

151014 - Handläggare, IT 5 30 870 42 845 43 770 1 059 31 500 38 500 48 500 2 856 31 900 38 900 49 000
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151017 - Handläggare, miljöfrågor 2 33 730 39 615 45 500 351 31 600 37 250 43 300 1 056 32 000 37 800 45 500

151019 - Arkivarie 2 27 336 39 625 31 914 183 28 500 33 300 38 000 472 28 500 33 300 39 400

151020 - Handläggare, nämnder 2 34 434 35 898 37 361 443 29 000 33 300 39 000 1 170 29 825 34 300 41 000

151021 - Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor6 34 800 38 144 46 200 365 33 800 39 788 49 200 971 33 000 39 600 50 000

151023 - Handläggare, IFO, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete4 34 000 38 335 43 000 643 30 000 36 000 45 100 1 553 29 800 36 000 44 000

151024 - Handläggare, förskole-, skol-, fritids- och annan pedagogisk verksamhet4 39 200 41 400 49 000 597 30 000 37 200 46 550 1 468 30 150 36 900 47 000

151026 - Handläggare, teknik och lokal/fastighetsfrågor 1 242 30 900 39 800 49 050 602 31 100 40 000 49 100

151090 - Handläggare, annan 9 30 300 33 395 44 000 2 230 28 700 35 000 45 700 5 461 28 700 34 640 45 000

152010 - Administratör, övergripande verksamhet 4 29 550 30 214 33 014 1 291 26 150 29 700 34 300 3 580 26 300 30 090 35 900

152011 - Administratör, ekonomi 5 26 220 28 745 32 000 927 26 700 29 430 32 600 2 341 26 900 29 500 33 100

152012 - Administratör, personal/HR/löner 12 26 066 27 981 31 880 1 395 26 600 29 100 32 750 3 280 26 580 29 390 33 118

152015 - Administratör, IFO, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete16 24 721 28 060 30 255 1 877 26 570 29 300 33 000 4 178 26 270 29 150 32 900

152016 - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet15 24 750 30 257 33 275 2 121 26 450 29 500 33 000 5 259 26 450 29 500 33 900

152017 - Receptionist, telefonist 4 21 374 27 815 29 013 399 24 000 26 500 29 700 1 158 23 750 26 650 29 750

152090 - Administratör, annan 11 22 075 29 350 34 775 1 464 24 530 28 700 33 000 3 718 24 500 28 800 33 550

204510 - Psykolog 2 40 650 40 825 41 000 473 39 500 42 900 47 800 1 148 39 800 43 475 48 000

206011 - Distriktssköterska 1 613 36 100 38 500 41 300 1 621 35 600 38 200 41 100

206014 - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik45 29 900 25 000 38 601 3 137 31 300 35 350 39 000 8 307 31 000 35 500 40 000

206019 - Skolsköterska 8 34 400 36 035 38 350 1 259 35 000 37 475 40 700 3 298 35 050 37 900 42 000

206022 - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 133 41 400 45 300 49 000 331 41 300 45 500 51 000

207008 - Undersköterska med specialistinriktning 3 26 250 27 600 32 450 101 27 400 30 406 33 000 258 26 500 29 600 32 600

207009 - Undersköterska, hemtjänst 150 22 371 25 790 28 243 12 319 23 400 26 150 28 800 29 993 23 500 26 200 29 000

207010 - Undersköterska, hemvård/hemsjukvård 3 27 332 27 681 28 707 1 046 23 700 26 600 29 300 3 045 23 650 26 500 29 620

207011 - Undersköterska, särskilt boende 204 22 517 26 213 28 233 30 926 23 500 26 420 28 900 74 569 23 485 26 430 29 000

207024 - Vårdbiträde, särskilt boende 69 19 348 21 355 25 650 5 897 20 450 23 000 26 000 18 052 20 340 23 094 26 383

207029 - Vårdbiträde, hemtjänst 53 19 169 20 485 23 830 3 694 20 350 22 800 26 000 11 547 20 370 23 000 26 350

207090 - Biträdesarbete, annat 2 19 525 20 238 20 950 336 20 300 21 700 25 150 628 19 770 22 000 26 511

301010 - Arbetsterapeut 11 27 750 30 350 32 600 1 437 29 250 33 000 36 350 3 406 29 466 33 000 36 350

301011 - Fysioterapeut 5 30 600 34 500 35 000 838 30 000 33 600 37 148 2 171 30 000 33 600 37 000

301018 - Dietist 1 12 33 200 36 000 38 300 66 33 000 35 275 39 400

301021 - Hälsovetare 1 194 26 300 31 750 38 750 331 27 000 32 100 39 100

351008 - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning14 30 225 34 700 39 075 2 152 30 500 34 700 41 000 5 599 30 500 35 000 40 700

351009 - Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd 8 27 560 30 300 35 000 1 354 29 000 32 039 38 150 3 155 28 750 32 200 38 000
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351010 - Socialsekreterare, övrigt 22 30 550 35 500 39 950 4 185 30 500 34 900 40 000 11 363 30 500 35 000 40 000

351012 - Socialsekreterare, biståndsbedömare 13 29 100 33 600 35 455 1 776 29 213 33 200 37 650 5 282 29 500 33 500 37 850

351014 - Integrationshandläggare 1 235 26 350 31 346 37 500 607 25 700 31 700 37 500

351015 - Behandlingsassistent/Socialpedagog 15 24 555 28 400 33 868 2 780 25 900 29 380 34 305 6 631 25 630 28 950 33 900

351016 - Arbetsmarknadskonsulent 2 32 300 33 500 34 700 833 28 350 31 300 35 000 2 415 28 500 32 100 36 400

351030 - Stödpedagog, funktionsnedsättning 3 32 000 32 050 36 500 1 311 27 300 29 950 32 850 2 372 26 470 29 500 32 525

351031 - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning81 21 317 25 000 27 354 13 653 23 010 26 090 28 450 32 918 23 150 26 150 28 544

351032 - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning20 24 900 27 400 30 171 3 276 24 300 26 800 28 974 7 832 24 078 26 800 29 100

351035 - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri36 23 603 26 407 28 343 1 738 24 000 26 700 29 031 5 225 24 050 26 945 29 306

351040 - Personlig assistent 56 20 630 23 436 27 298 5 192 22 137 25 000 27 400 12 850 22 150 25 075 27 600

351090 - Socialt arbete, annat 19 19 100 23 750 33 700 1 075 26 600 31 500 37 000 2 441 25 700 31 000 36 800

352010 - Kurator 8 34 700 35 600 37 990 1 607 30 600 34 600 38 000 3 884 31 250 35 000 39 000

401009 - Lärare grundskola, årskurs F-3 44 28 325 33 004 40 031 4 664 29 300 34 000 38 500 14 126 29 577 34 801 40 000

401010 - Lärare grundskola, årskurs 4-6 69 35 500 34 900 41 690 11 615 28 450 34 350 39 100 28 186 28 600 34 900 40 100

401011 - Lärare grundskola, årskurs 7-9 59 24 000 32 500 39 250 8 980 28 800 36 000 40 700 23 654 29 000 36 300 41 800

401012 - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 37 31 850 36 950 43 850 6 096 32 500 37 550 41 730 16 171 32 500 37 750 42 365

401013 - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 11 27 525 34 700 39 800 2 698 32 400 37 200 41 500 7 009 32 000 37 132 41 850

401014 - Lärare, praktiska/estetiska ämnen 28 28 654 34 689 40 338 3 987 29 900 35 500 40 000 12 402 30 000 36 000 41 000

401016 - Speciallärare 17 28 200 37 000 45 650 1 524 34 600 39 100 42 950 4 263 34 500 39 500 44 000

401017 - Specialpedagog 18 33 836 37 959 42 550 2 099 35 935 40 500 44 300 5 884 36 000 40 516 45 000

401018 - SFI-lärare 9 33 800 35 300 40 700 1 074 30 200 35 790 39 200 2 753 30 000 35 664 39 400

401019 - Lärare, modersmål 12 24 000 24 499 27 680 1 629 24 320 28 200 34 650 5 079 24 600 29 400 35 500

402010 - Förskollärare 166 21 366 29 364 33 641 22 233 27 800 31 390 35 600 55 986 28 000 31 740 36 500

402011 - Lärare i fritidshem 36 22 750 39 680 34 580 4 826 24 480 30 800 35 351 13 554 24 500 31 200 35 700

403010 - Barnskötare 131 19 100 23 311 27 468 20 342 21 300 24 500 27 695 56 571 21 678 24 905 28 120

403011 - Dagbarnvårdare 5 19 812 23 956 27 109 464 23 600 26 200 28 450 967 23 750 26 100 28 103

403013 - Instruktör/Handledare 4 29 880 34 059 36 900 1 030 23 175 28 500 35 575 2 391 23 350 28 600 36 000

403014 - Studie- och yrkesvägledare 4 32 600 34 450 36 000 954 30 200 34 603 38 600 2 840 30 350 34 600 38 750

403015 - Lärarassistent 1 1 035 22 250 26 900 31 900 3 434 22 400 27 000 32 000

403016 - Elevassistent 97 20 000 24 100 27 622 8 713 21 560 25 000 28 050 21 617 21 675 25 000 28 200

403090 - Skolarbete, annat 19 24 600 27 080 31 800 738 21 000 26 000 32 864 2 657 20 901 24 950 31 900

451010 - Kultursekreterare/kulturhandläggare 2 30 000 30 855 31 710 224 29 600 33 063 40 000 555 29 700 33 550 40 000

451011 - Lärare, kulturskola 9 26 186 30 000 32 160 1 834 28 510 31 849 35 100 4 978 28 700 32 000 35 350
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451015 - Bibliotekarie 5 27 674 30 282 32 296 1 424 28 000 31 000 34 100 4 012 28 200 31 100 34 600

451016 - Biblioteksassistent 6 20 450 28 928 33 000 644 22 500 25 826 28 501 1 755 23 000 26 300 29 150

451090 - Kulturarbete, annat 1 145 24 500 30 300 35 450 436 24 350 30 300 36 200

452011 - Fritidsledare 9 22 000 26 161 31 950 2 871 22 700 26 500 30 590 6 967 23 200 26 800 30 900

501010 - Fysisk samhällsplanerare 4 32 500 36 500 42 600 995 33 000 39 300 48 500 2 734 33 000 40 000 49 000

501011 - Bygglovshandläggare 2 32 500 37 150 41 800 371 30 700 36 258 42 200 992 31 900 36 575 43 400

501012 - Byggnadsinspektör 2 36 500 37 400 38 300 255 32 000 37 500 43 200 701 32 000 37 100 43 400

501013 - Miljö- och hälsoskyddsinspektör 7 32 000 34 000 36 000 1 154 30 000 34 350 38 300 3 083 30 500 34 750 38 710

502011 - Ingenjör, mätning, kartering, GIS 1 379 30 230 34 500 39 350 1 161 30 700 34 700 40 200

502012 - Ingenjör, park/gator, trafik 2 37 250 39 150 41 050 453 34 000 39 700 48 200 1 371 33 900 40 000 48 800

502013 - Ingenjör, mark, fastigheter 4 34 650 45 550 55 300 627 34 500 40 300 47 400 1 932 34 800 41 035 50 000

503010 - Tekniker, IT 11 21 150 27 850 37 545 1 088 26 500 31 700 38 000 2 886 26 553 31 590 38 200

503011 - Tekniker, lantmäteri 1 86 28 000 31 500 40 300 227 28 000 31 500 39 000

503013 - Tekniker, allmänteknisk 1 79 26 890 30 280 35 000 216 26 300 29 850 35 000

521014 - Fordonsförare 16 25 620 26 669 29 454 449 24 450 27 600 30 550 1 349 25 000 27 250 29 560

521015 - Vaktmästare 7 20 350 26 120 27 550 2 178 22 903 26 400 29 300 5 823 23 000 26 600 29 810

521016 - Kontorsvaktmästare 2 20 458 21 835 23 211 143 22 400 26 000 29 000 441 22 300 26 260 29 500

521018 - Park-/trädgårdsarbete 3 21 250 22 800 23 300 937 23 000 26 500 30 000 2 719 23 000 26 300 29 300

529090 - Hantverkararbete, annat 7 19 100 19 100 22 300 289 19 700 22 867 30 350 587 20 000 23 700 30 000

551010 - Brandingenjör 1 80 36 000 42 987 46 375 240 36 800 42 500 48 745

551011 - Brandinspektör 3 42 000 42 000 42 000 148 32 600 35 300 39 538 340 31 100 35 675 41 490

551012 - Brandmästare 6 31 700 32 200 32 390 173 32 775 36 145 40 393 397 32 050 35 600 40 733

551013 - Brandman 23 25 000 27 300 28 750 1 419 28 945 31 045 33 765 3 860 28 945 31 455 34 065

601010 - Kock 31 23 704 25 967 27 098 5 644 24 144 26 407 28 850 14 085 24 300 26 570 29 235

601012 - Måltidspersonal 23 19 424 22 582 25 418 3 933 21 550 24 010 26 131 10 760 21 903 24 300 26 300

651010 - Lokalvårdare/städare 53 19 100 22 925 26 693 4 721 21 870 24 100 26 150 11 848 21 801 24 100 26 100

651011 - Tvätteriarbete 2 19 100 19 583 20 065 22 22 400 24 500 28 019 62 20 585 24 500 27 330
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All månadsanställd personal från November 2018 Finspång Mellansverige Riket

AID Etikett klartext med kod AntalP10 Median P90 Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90

101010 - Ledning, övergripande 321 59 900 75 000 93 750 856 60 000 75 500 101 700

101011 - Ledning, ekonomi 287 44 200 56 600 69 000 765 45 600 57 200 72 100

101012 - Ledning, personal/HR 264 42 700 56 800 67 500 679 43 000 56 200 70 000

101013 - Ledning, information/kommunikation 121 42 600 52 000 63 500 322 43 100 53 225 67 800

101014 - Ledning, IT 140 44 350 52 750 64 100 418 42 600 52 200 65 100

103510 - Ledning, individ- och familjeomsorg 8 42 000 46 100 72 000 1 160 40 100 46 600 58 200 3 290 40 100 46 825 58 675

103511 - Ledning, äldreomsorg 18 36 500 43 500 59 525 2 128 38 100 43 200 52 200 5 731 36 700 42 375 52 500

103512 - Ledning, omsorg funktionsnedsättn och socialpsykiatri7 39 000 45 800 48 950 1 282 38 000 42 500 49 750 3 253 36 600 42 000 50 600

104010 - Ledning, skola 4 56 000 61 250 75 000 528 42 702 56 200 70 000 1 440 42 000 55 700 70 950

104011 - Rektor 17 39 700 46 500 63 000 2 567 43 600 49 200 55 000 7 386 43 800 49 900 58 000

104012 - Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet9 36 306 42 500 47 300 1 263 40 000 45 333 51 500 3 322 39 700 45 500 53 700

104510 - Ledning, kultur, turism, rekreation och friluftsfrågor3 41 900 46 736 51 920 611 36 415 44 200 55 000 1 669 36 300 43 778 56 200

105010 - Ledning, teknik, hantverk, miljö och samhällsbyggnad4 43 000 51 754 71 500 1 117 38 500 49 000 63 500 3 124 36 800 49 000 66 000

105510 - Ledning, räddningstjänst och säkerhet 76 37 400 46 623 59 500 423 37 500 47 350 62 400

106010 - Ledning, köks- och måltidsarbete 9 25 500 28 595 41 860 458 28 500 38 400 47 150 1 204 30 100 37 300 47 140

106510 - Ledning, städ, tvätt och renhållning 9 22 892 25 828 41 250 163 32 000 40 000 49 200 397 31 500 38 040 48 500

109090 - Ledning, annan 4 36 500 46 200 63 000 858 34 750 48 200 63 000 2 384 34 800 47 600 63 000

151010 - Handläggare, övergripande verksamhet 14 36 398 41 865 49 145 2 514 31 500 39 200 48 000 7 027 31 800 39 750 49 200

151011 - Handläggare, ekonomi 8 31 540 38 215 44 535 1 582 31 000 37 600 45 000 4 359 31 600 38 500 47 800

151012 - Handläggare, personal/HR 8 28 000 36 070 40 380 1 272 30 000 36 400 43 310 3 357 30 000 37 000 45 500

151013 - Handläggare, information/kommunikation 5 29 475 36 024 39 920 971 29 000 35 200 41 200 2 645 29 150 35 400 43 000

151014 - Handläggare, IT 7 28 900 34 650 43 000 909 30 700 37 500 47 500 2 669 30 920 37 800 48 000

151015 - Handläggare, upphandling/inköp 374 31 000 38 000 45 150 1 091 31 500 38 050 47 000

151017 - Handläggare, miljöfrågor 3 33 050 41 800 44 000 327 31 000 36 100 42 600 1 052 31 000 37 000 44 500

151019 - Arkivarie 2 25 806 28 602 31 397 182 27 000 32 000 36 300 490 26 779 32 150 38 250

151020 - Handläggare, nämnder 2 29 332 31 546 33 760 351 28 350 32 600 37 800 990 28 797 33 780 42 000

151021 - Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor5 34 000 35 500 41 700 266 32 180 39 000 49 800 818 32 000 39 000 50 950

151023 - Handläggare, IFO, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete3 33 150 36 117 45 200 561 29 490 35 500 45 400 1 314 29 145 35 000 44 000

151090 - Handläggare, annan 5 32 000 32 785 43 000 2 331 28 000 33 550 44 300 6 449 27 850 33 500 43 650

152010 - Administratör, övergripande verksamhet 4 28 650 29 776 35 054 1 679 24 900 28 500 33 000 4 434 25 070 29 000 34 650

152011 - Administratör, ekonomi 5 25 720 27 125 30 105 956 26 000 28 500 31 800 2 497 26 000 28 600 32 250
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152012 - Administratör, personal/HR/löner 13 25 661 27 800 32 035 1 215 25 975 28 500 32 000 3 096 25 946 28 650 32 600

152015 - Administratör, IFO, äldreoms, funktionsnedsättn, socialpsykiatri och integrationsarb16 24 385 27 445 29 553 1 812 25 850 28 500 32 000 3 837 25 590 28 400 32 000

152016 - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet15 26 250 29 600 32 475 2 016 25 700 28 700 32 300 5 181 25 522 28 600 33 000

152017 - Receptionist, telefonist 5 20 910 26 800 28 440 432 22 900 25 800 28 700 1 247 22 900 26 000 29 000

152090 - Administratör, annan 10 21 778 28 150 29 425 1 885 20 000 27 500 32 335 4 809 20 500 27 600 32 400

204510 - Psykolog 2 39 250 42 625 46 000 446 38 200 41 625 46 800 50 31 873 34 000 39 500

206011 - Distriktssköterska 2 32 400 35 200 38 000 648 34 600 37 000 40 000 1 659 34 250 36 712 39 700

206012 - Psykiatrisjuksköterska 2 33 500 36 660 39 820 61 32 700 36 000 38 840 92 32 800 36 000 40 000

206014 - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik40 29 000 34 800 37 600 3 701 30 620 34 300 38 000 9 010 30 350 34 452 38 600

206019 - Skolsköterska 8 33 800 35 125 40 600 1 208 33 800 36 100 39 400 3 225 33 900 36 500 40 300

206022 - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 146 40 000 43 800 48 200 356 40 000 44 000 49 600

207009 - Undersköterska, hemtjänst 125 22 416 25 358 27 884 10 406 23 000 25 700 28 300 24 672 23 000 25 750 28 449

207010 - Undersköterska, hemvård/hemsjukvård 4 23 700 26 807 28 007 1 385 23 650 26 440 29 000 4 250 23 023 25 900 28 800

207011 - Undersköterska, särskilt boende 233 22 988 25 788 27 583 33 174 23 000 25 920 28 300 80 824 23 000 25 929 28 440

207024 - Vårdbiträde, särskilt boende 66 18 700 20 815 25 242 7 046 19 665 22 300 25 400 21 255 19 720 22 500 25 787

207029 - Vårdbiträde, hemtjänst 58 19 048 20 388 24 027 3 063 19 900 22 275 25 579 9 009 19 930 22 700 26 041

207090 - Biträdesarbete, annat 2 19 272 19 886 20 500 485 18 550 18 700 22 270 1 089 18 550 19 000 25 000

301010 - Arbetsterapeut 8 26 520 30 150 33 700 1 428 28 461 32 000 35 300 3 399 28 500 32 000 35 200

301011 - Fysioterapeut 3 31 200 32 900 33 000 848 28 800 32 500 35 900 2 202 28 900 32 500 36 000

301018 - Dietist 15 31 800 36 200 38 300 63 32 000 34 500 38 300

301021 - Hälsovetare 192 25 800 30 675 37 400 349 26 425 31 410 38 400

351008 - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning14 28 750 34 000 39 225 1 755 29 800 33 900 40 250 4 858 29 750 34 000 39 850

351009 - Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd 8 27 000 29 400 34 300 1 174 28 000 31 200 37 050 2 735 28 000 31 150 36 900

351010 - Socialsekreterare, övrigt 24 27 850 34 390 38 250 4 658 29 400 34 000 39 200 12 285 29 500 34 000 39 200

351012 - Socialsekreterare, biståndsbedömare 12 29 975 32 630 34 685 1 849 28 500 32 400 36 600 5 320 28 800 32 603 37 000

351014 - Integrationshandläggare 314 24 600 30 068 36 200 786 24 498 30 500 36 600

351015 - Behandlingsassistent/Socialpedagog 30 24 000 26 950 30 450 3 173 24 935 28 300 33 140 7 786 24 700 27 850 32 725

351016 - Arbetsmarknadskonsulent 4 25 100 30 150 34 000 609 27 602 30 400 34 000 1 946 27 700 31 438 35 800

351030 - Stödpedagog, funktionsnedsättning 3 23 000 26 000 31 360 1 043 26 700 29 000 32 250 1 510 26 602 29 000 32 190

351031 - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning74 21 354 25 070 26 829 13 719 22 445 25 502 27 850 33 088 22 560 25 600 27 950

351032 - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning20 23 493 26 900 29 310 3 419 23 580 26 205 28 360 8 078 23 640 26 290 28 650

351035 - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri39 22 605 25 376 27 285 1 803 23 360 26 122 28 450 5 248 23 422 26 330 28 700

351040 - Personlig assistent 54 20 387 22 750 26 435 5 358 21 598 24 490 26 840 13 473 21 600 24 507 27 000
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351090 - Socialt arbete, annat 55 18 700 18 700 32 375 1 502 19 500 29 500 35 100 3 386 19 000 28 950 35 000

352010 - Kurator 8 33 800 34 550 37 290 1 537 29 600 33 500 36 900 3 685 30 149 34 000 37 900

401009 - Lärare grundskola, årskurs F-3 41 28 005 32 407 43 100 4 033 28 800 33 400 38 893 11 963 29 100 34 600 41 000

401010 - Lärare grundskola, årskurs 4-6 62 28 997 34 763 40 607 14 430 27 600 33 800 40 050 36 168 28 000 34 350 41 100

401011 - Lärare grundskola, årskurs 7-9 46 26 000 34 025 41 800 10 309 28 000 35 400 41 400 27 081 28 500 35 800 42 400

401012 - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 37 30 300 36 540 43 240 6 893 31 700 36 900 42 500 19 154 31 650 37 100 43 384

401013 - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 9 26 111 32 640 38 540 2 603 31 900 36 500 41 400 7 110 31 350 36 400 41 587

401014 - Lärare, praktiska/estetiska ämnen 31 25 149 34 000 38 951 4 289 29 000 34 500 39 500 13 233 29 150 35 000 40 500

401016 - Speciallärare 14 29 661 35 788 44 650 1 687 33 000 38 000 42 700 4 548 33 300 38 500 43 670

401017 - Specialpedagog 16 32 793 36 568 39 500 2 222 34 500 39 100 43 150 6 263 34 700 39 300 43 930

401018 - SFI-lärare 10 32 440 34 390 38 795 1 094 28 500 34 665 38 685 3 041 28 500 34 617 38 900

401019 - Lärare, modersmål 11 23 250 24 000 26 100 1 274 23 600 27 176 33 550 4 089 24 007 28 800 34 750

402010 - Förskollärare 155 24 175 28 900 32 995 22 863 26 800 30 300 34 500 57 804 27 000 30 800 35 450

402011 - Lärare i fritidshem 35 22 500 28 850 33 675 5 288 24 000 29 763 34 200 14 128 24 041 30 193 34 700

403010 - Barnskötare 126 18 725 23 153 27 000 20 819 20 250 23 824 26 865 58 267 20 850 24 200 27 340

403011 - Dagbarnvårdare 6 19 512 24 366 26 709 574 23 150 25 600 27 800 1 179 23 280 25 500 27 500

403013 - Instruktör/Handledare 5 29 200 31 417 36 150 1 033 22 000 27 200 34 100 2 458 22 300 27 700 35 000

403014 - Studie- och yrkesvägledare 4 31 200 32 700 34 900 993 28 500 33 000 37 000 2 919 29 000 33 300 37 300

403015 - Lärarassistent 857 20 250 25 600 30 740 2 900 20 500 25 715 31 000

403016 - Elevassistent 95 21 000 24 000 26 775 8 941 20 600 24 200 27 350 21 814 21 000 24 350 27 480

403090 - Skolarbete, annat 7 21 150 26 350 31 000 1 424 18 700 20 975 29 050 4 157 18 700 21 500 29 000

451010 - Kultursekreterare/kulturhandläggare 3 28 000 31 000 33 500 229 28 847 32 800 39 500 592 29 000 33 203 39 600

451011 - Lärare, kulturskola 9 25 500 28 845 31 560 1 815 27 500 30 850 34 100 5 023 28 000 31 050 34 500

451015 - Bibliotekarie 7 26 600 29 400 31 600 1 401 27 000 30 250 33 425 4 044 27 500 30 400 34 000

451016 - Biblioteksassistent 4 19 950 23 225 25 680 680 21 350 25 100 27 635 1 925 21 700 25 550 28 350

451090 - Kulturarbete, annat 202 21 000 28 957 34 000 599 18 800 28 000 34 400

452011 - Fritidsledare 12 18 700 25 531 27 250 2 449 21 785 25 700 29 400 6 604 22 500 26 000 30 000

501010 - Fysisk samhällsplanerare 2 32 500 37 050 41 600 994 32 000 38 500 47 500 2 792 32 290 39 200 48 700

501011 - Bygglovshandläggare 2 35 500 38 180 40 860 332 30 400 35 600 41 600 906 31 000 35 900 43 000

501012 - Byggnadsinspektör 2 35 000 36 200 37 400 278 32 000 36 500 42 100 730 31 500 36 200 42 350

501013 - Miljö- och hälsoskyddsinspektör 7 31 000 32 500 35 150 1 090 29 500 33 500 37 400 3 079 29 600 33 800 37 900

502011 - Ingenjör, mätning, kartering, GIS 351 29 500 33 900 38 400 1 096 29 800 33 800 39 400

502012 - Ingenjör, park/gator, trafik 2 36 450 37 375 38 300 466 32 500 38 500 47 000 1 399 32 500 38 800 47 500
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502013 - Ingenjör, mark, fastigheter 3 32 800 41 550 54 800 552 33 500 39 150 46 500 1 921 33 550 40 100 49 100

503010 - Tekniker, IT 7 22 400 31 050 36 850 1 061 25 800 31 000 37 400 2 972 25 800 30 750 37 500

521014 - Fordonsförare 17 24 722 25 145 27 522 379 22 000 26 450 30 100 1 388 23 900 26 516 29 000

521015 - Vaktmästare 9 18 700 22 600 26 700 2 473 19 600 25 370 28 230 6 846 19 500 25 600 29 000

521016 - Kontorsvaktmästare 2 20 028 21 379 22 730 173 20 400 25 115 28 000 515 21 000 25 500 28 720

521018 - Park-/trädgårdsarbete 9 18 700 18 700 23 100 1 502 19 000 24 100 28 820 3 890 19 100 24 950 28 500

529090 - Hantverkararbete, annat 8 18 700 18 700 21 828 1 909 18 550 18 822 22 400 3 402 18 550 19 000 23 500

551010 - Brandingenjör 22 35 500 39 850 43 950 270 35 450 40 510 47 699

551011 - Brandinspektör 4 38 388 41 000 41 000 56 32 000 35 165 40 100 341 30 490 34 940 40 987

551012 - Brandmästare 6 30 300 31 100 31 190 86 32 265 34 655 38 975 782 32 095 35 878 40 182

551013 - Brandman 20 23 565 26 321 27 502 409 28 093 30 105 34 715 4 108 28 265 30 865 33 905

601010 - Kock 34 22 598 25 284 27 295 5 795 23 500 25 800 28 500 14 464 23 600 25 965 28 900

601012 - Måltidspersonal 30 18 700 21 945 24 694 4 243 20 500 23 400 25 501 11 853 20 750 23 630 25 686

651010 - Lokalvårdare/städare 54 18 733 22 279 26 023 4 665 20 900 23 500 25 514 12 355 20 950 23 580 25 519

651011 - Tvätteriarbete 61 18 800 19 463 25 504 141 18 700 20 520 25 800
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Finspång Linköping Kinda Söderköping
 Hemarbetsgivare Jämförelse Jämförelse Jämförelse
AID etikett Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90 AntalP10 Median P90
103511C  - Ledning, äldreomsorg - C18 39 700 43 950 56 000 - - - - 5 - 41 600 - - - - -
104011C  - Rektor - C 14 45 180 46 025 53 550 - - - - 6 - 52 225 - - - - -
104012C  - Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet - C5 42 400 45 700 47 660 - - - - 5 - 40 900 - - - - -
151010  - Handläggare, övergripande verksamhet - 14 37 790 42 740 49 000 176 30 563 40 000 48 300 6 - 40 893 - 1 - - -
151011  - Handläggare, ekonomi - 10 30 553 37 068 42 157 49 32 880 39 000 45 820 12 29 000 32 250 40 870 4 - - -
151012  - Handläggare, personal/HR - 8 31 417 36 475 39 702 46 30 500 36 050 42 700 7 - 32 000 - 3 - - -
151013  - Handläggare, information/kommunikation - 6 31 033 36 227 39 871 67 26 300 32 500 40 720 1 - - - 2 - - -
151014  - Handläggare, IT - 5 31 171 42 845 43 462 24 31 670 35 800 48 740 1 - - - 2 - - -
151017  - Handläggare, miljöfrågor - 2 34 907 39 615 44 323 12 30 720 35 600 40 460 1 - - - - - - -
151019  - Arkivarie - 2 27 794 29 625 31 456 5 - 34 800 - - - - - 1 - - -
151090  - Handläggare, annan - 5 33 368 33 570 40 948 28 30 330 38 550 55 520 2 - - - - - - -
152010  - Administratör, övergripande verksamhet - 4 29 723 30 214 31 302 118 25 600 28 400 31 760 15 28 020 32 600 34 660 7 - 31 000 -
152011  - Administratör, ekonomi - 4 26 460 27 883 30 117 25 26 420 28 800 31 020 - - - - 8 - 30 688 -
152012  - Administratör, personal/HR/löner - 13 26 044 28 430 31 262 126 25 500 28 150 30 300 - - - - 12 27 420 28 050 29 965
152015  - Administratör, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete17 25 719 28 050 29 450 9 - 27 200 - 5 - 28 200 - 13 27 720 28 300 30 500
152016  - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet - 15 27 900 30 257 32 340 6 - 29 550 - 4 - - - 12 27 056 29 000 30 480
152090  - Administratör, annan - 11 23 911 29 350 30 400 7 - 27 200 - 2 - - - - - - -
204510  - Psykolog - 2 41 235 43 575 45 915 24 40 180 43 150 47 730 - - - - 1 - - -
206014  - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik - 44 30 154 34 850 38 370 75 30 078 35 400 38 218 16 32 450 36 275 39 126 15 36 820 39 100 40 175
206019  - Skolsköterska - 7 35 210 36 040 37 792 45 34 400 36 300 38 300 4 - - - 6 - 38 850 -
207009  - Undersköterska, hemtjänst - 130 22 589 25 830 28 453 - - - - 33 23 716 26 925 28 701 54 25 000 26 510 28 949
207011  - Undersköterska, särskilt boende - 221 23 160 26 172 28 187 767 22 898 25 976 28 845 115 23 580 26 660 28 606 61 24 750 26 330 28 210
207024  - Vårdbiträde, särskilt boende - 72 19 348 21 032 24 399 172 20 181 22 093 26 378 29 19 900 23 595 25 528 9 - 24 800 -
207029  - Vårdbiträde, hemtjänst - 72 19 114 20 476 22 456 - - - - 16 20 725 24 245 24 960 24 21 865 23 050 25 285
301010  - Arbetsterapeut - 8 28 550 30 250 31 930 60 26 690 30 650 34 748 8 - 32 746 - 5 - 31 050 -
301011  - Fysioterapeut - 4 31 466 33 993 34 500 18 28 500 30 575 35 010 3 - - - 5 - 33 710 -
351008  - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning - 13 30 450 34 650 38 580 1 - - - 8 - 33 225 - 7 - 35 900 -
351010  - Socialsekreterare, övrigt - 23 30 520 34 500 38 940 341 28 500 33 000 38 700 9 - 35 688 - 13 29 660 34 150 36 730
351012  - Socialsekreterare, biståndsbedömare - 12 31 615 33 650 35 030 77 28 760 31 350 36 358 6 - 33 250 - 7 - 34 300 -
351015  - Behandlingsassistent/Socialpedagog - 19 25 036 26 700 31 640 204 24 744 27 525 31 385 9 - 31 700 - 2 - - -
351016  - Arbetsmarknadskonsulent - 4 26 600 30 675 33 980 57 30 360 32 100 35 860 8 - 31 420 - 2 - - -
351031  - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning76 22 078 25 626 27 208 386 22 477 25 815 28 340 57 21 920 25 461 28 093 36 23 190 25 425 27 350
351032  - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning - 19 25 140 27 230 28 268 69 24 299 26 895 28 897 14 24 517 26 957 28 656 15 26 198 26 760 27 352

163



351035  - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri - 38 23 636 25 988 28 009 48 23 475 25 400 27 911 - - - - - - - -
351040  - Personlig assistent - 56 20 585 23 289 26 964 112 20 300 23 610 27 090 6 - 25 880 - 3 - - -
351090  - Socialt arbete, annat - 42 19 100 19 100 23 585 45 25 007 30 000 36 680 - - - - 2 - - -
352010  - Kurator - 9 34 160 35 500 36 638 46 30 150 33 050 37 250 5 - 33 469 - 5 - 34 700 -
401009  - Lärare grundskola, årskurs F-3 - 42 28 670 34 196 39 909 13 29 000 29 400 34 840 33 29 292 34 830 40 633 33 30 170 35 000 39 380
401010  - Lärare grundskola, årskurs 4-6 - 64 28 230 35 103 39 883 776 29 200 33 800 41 800 38 25 621 34 273 40 531 48 30 350 35 700 42 060
401011  - Lärare grundskola, årskurs 7-9 - 50 24 950 35 015 39 252 438 31 000 36 500 43 700 45 30 540 36 000 39 920 34 33 030 36 775 41 094
401012  - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen - 38 32 190 37 175 41 618 326 33 950 38 784 45 050 3 - - - 32 31 055 37 575 44 360
401013  - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen - 6 31 700 35 200 37 870 99 36 800 40 400 45 180 4 - - - 8 - 35 875 -
401014  - Lärare, praktiska/estetiska ämnen - 30 26 717 34 900 38 465 151 32 200 35 600 40 520 8 - 36 850 - 28 30 450 35 200 39 460
401016  - Speciallärare - 15 30 540 36 500 40 100 80 37 100 40 754 45 366 7 - 38 100 - 9 - 39 100 -
401017  - Specialpedagog - 17 35 037 37 918 40 600 110 32 070 39 400 43 760 2 - - - 6 - 39 625 -
401018  - SFI-lärare - 9 33 960 35 300 36 530 56 33 000 35 900 40 250 8 - 32 680 - 3 - - -
402010  - Förskollärare - 166 23 476 29 744 33 730 768 29 300 32 100 35 800 50 28 500 31 008 33 092 102 28 300 30 125 32 725
402011  - Lärare i fritidshem - 33 23 436 29 650 33 840 227 28 000 31 900 36 240 7 - 30 712 - 28 28 850 31 650 34 275
403010  - Barnskötare - 126 19 100 23 083 27 453 #### 22 200 24 900 27 900 74 20 118 25 025 28 135 72 22 713 25 805 27 298
403011  - Dagbarnvårdare - 6 21 884 24 791 26 129 7 - 25 200 - - - - - 1 - - -
403013  - Instruktör/Handledare - 5 29 472 32 167 36 520 15 29 620 34 500 41 240 4 - - - 6 - 32 900 -
403014  - Studie- och yrkesvägledare - 4 33 140 34 450 35 550 38 30 940 34 350 37 290 4 - - - 3 - - -
403016  - Elevassistent - 96 21 500 24 355 27 385 274 22 400 25 750 27 842 47 22 324 25 515 29 020 12 24 154 27 218 28 290
403090  - Skolarbete, annat - 25 20 316 26 000 31 300 16 22 150 25 075 27 450 - - - - - - - -
451010  - Kultursekreterare/kulturhandläggare - 2 31 967 32 994 34 020 5 - 35 250 - 2 - - - 1 - - -
451011  - Lärare, kulturskola - 9 25 549 29 409 31 450 41 29 600 32 650 37 900 11 26 500 27 500 30 620 2 - - -
451015  - Bibliotekarie - 6 27 212 30 076 31 738 78 26 880 30 400 34 130 4 - - - 5 - 34 050 -
451016  - Biblioteksassistent - 4 20 870 23 675 26 099 19 22 440 23 800 25 620 2 - - - 3 - - -
452011  - Fritidsledare - 10 21 710 26 121 27 755 105 23 300 26 200 28 800 20 25 391 28 070 30 469 7 - 28 450 -
501010  - Fysisk samhällsplanerare - 2 40 710 41 550 42 390 56 36 000 43 250 50 800 3 - - - 6 - 44 450 -
501011  - Bygglovshandläggare - 3 33 300 36 500 40 740 12 36 820 38 625 41 765 - - - - 1 - - -
501012  - Byggnadsinspektör - 2 36 320 37 200 38 080 14 36 255 40 250 48 990 3 - - - 1 - - -
501013  - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - 7 32 000 33 300 34 890 37 31 260 33 400 37 440 5 - 33 400 - 14 31 480 33 600 37 250
502012  - Ingenjör, park/gator, trafik - 2 37 630 39 150 40 670 10 29 500 36 050 46 260 1 - - - - - - -
503010  - Tekniker, IT - 10 21 800 29 763 37 701 41 27 300 30 270 37 150 - - - - 6 - 29 450 -
521015  - Vaktmästare - 8 21 995 25 167 27 200 72 22 953 26 450 29 590 2 - - - 20 23 235 26 486 28 745
521016  - Kontorsvaktmästare - 2 20 733 21 835 22 936 7 - 26 650 - - - - - - - - -
529090  - Hantverkararbete, annat - 7 19 100 19 100 22 138 1 - - - - - - - - - - -
601010  - Kock - 31 23 757 25 967 27 077 167 23 500 25 500 27 800 22 23 047 25 278 27 708 12 26 350 27 000 29 425
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601012  - Måltidspersonal - 33 19 100 22 358 25 187 112 22 100 24 000 26 090 7 - 24 663 - 17 23 830 24 300 25 470
651010  - Lokalvårdare/städare - 53 19 170 22 616 26 416 1 - - - 16 23 517 24 601 24 902 - - - -

Selection Status:
År: 2019
Månad: 6
Arbetsgivare: Finspång
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Finspång Åtvidaberg Ydre
 Hemarbetsgivare Jämförelse Jämförelse
AID etikett Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90
103511C  - Ledning, äldreomsorg - C 18 39 700 43 950 56 000 5 - 43 000 - 2 - - -
104011C  - Rektor - C 14 45 180 46 025 53 550 7 - 51 000 - - - - -
104012C  - Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet - C5 42 400 45 700 47 660 2 - - - 1 - - -
151010  - Handläggare, övergripande verksamhet - 14 37 790 42 740 49 000 2 - - - 1 - - -
151011  - Handläggare, ekonomi - 10 30 553 37 068 42 157 7 - 35 300 - 3 - - -
151012  - Handläggare, personal/HR - 8 31 417 36 475 39 702 3 - - - - - - -
151013  - Handläggare, information/kommunikation - 6 31 033 36 227 39 871 2 - - - - - - -
151014  - Handläggare, IT - 5 31 171 42 845 43 462 1 - - - - - - -
151017  - Handläggare, miljöfrågor - 2 34 907 39 615 44 323 4 - - - - - - -
151019  - Arkivarie - 2 27 794 29 625 31 456 - - - - - - - -
151090  - Handläggare, annan - 5 33 368 33 570 40 948 1 - - - 5 - 36 000 -
152010  - Administratör, övergripande verksamhet - 4 29 723 30 214 31 302 6 - 27 800 - 4 - - -
152011  - Administratör, ekonomi - 4 26 460 27 883 30 117 1 - - - 1 - - -
152012  - Administratör, personal/HR/löner - 13 26 044 28 430 31 262 2 - - - - - - -
152015  - Administratör, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete17 25 719 28 050 29 450 9 - 28 000 - - - - -
152016  - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet - 15 27 900 30 257 32 340 10 27 090 29 450 32 760 2 - - -
152090  - Administratör, annan - 11 23 911 29 350 30 400 1 - - - - - - -
204510  - Psykolog - 2 41 235 43 575 45 915 - - - - - - - -
206014  - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik - 44 30 154 34 850 38 370 13 31 680 37 100 39 520 6 - 32 805 -
206019  - Skolsköterska - 7 35 210 36 040 37 792 4 - - - 1 - - -
207009  - Undersköterska, hemtjänst - 130 22 589 25 830 28 453 57 25 151 27 185 29 160 16 25 787 26 899 27 369
207011  - Undersköterska, särskilt boende - 221 23 160 26 172 28 187 67 24 539 27 200 28 904 67 25 940 27 124 27 524
207024  - Vårdbiträde, särskilt boende - 72 19 348 21 032 24 399 28 20 705 25 073 26 581 11 22 444 22 984 24 844
207029  - Vårdbiträde, hemtjänst - 72 19 114 20 476 22 456 37 20 841 23 400 26 841 3 - - -
301010  - Arbetsterapeut - 8 28 550 30 250 31 930 6 - 30 735 - 1 - - -
301011  - Fysioterapeut - 4 31 466 33 993 34 500 3 - - - 1 - - -
351008  - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning - 13 30 450 34 650 38 580 28 31 000 33 625 35 835 - - - -
351010  - Socialsekreterare, övrigt - 23 30 520 34 500 38 940 2 - - - - - - -
351012  - Socialsekreterare, biståndsbedömare - 12 31 615 33 650 35 030 - - - - 3 - - -
351015  - Behandlingsassistent/Socialpedagog - 19 25 036 26 700 31 640 11 26 140 28 540 30 200 5 - 27 050 -
351016  - Arbetsmarknadskonsulent - 4 26 600 30 675 33 980 2 - - - - - - -
351031  - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning76 22 078 25 626 27 208 46 23 333 25 790 27 725 - - - -
351032  - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning - 19 25 140 27 230 28 268 - - - - 4 - - -
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351035  - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri - 38 23 636 25 988 28 009 8 - 27 300 - - - - -
351040  - Personlig assistent - 56 20 585 23 289 26 964 21 19 965 24 150 26 950 1 - - -
351090  - Socialt arbete, annat - 42 19 100 19 100 23 585 - - - - - - - -
352010  - Kurator - 9 34 160 35 500 36 638 2 - - - 1 - - -
401009  - Lärare grundskola, årskurs F-3 - 42 28 670 34 196 39 909 22 30 730 34 885 38 390 - - - -
401010  - Lärare grundskola, årskurs 4-6 - 64 28 230 35 103 39 883 35 24 700 32 700 39 220 11 29 600 32 100 35 000
401011  - Lärare grundskola, årskurs 7-9 - 50 24 950 35 015 39 252 29 34 480 37 400 42 660 19 27 840 33 600 36 040
401012  - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen - 38 32 190 37 175 41 618 21 31 300 36 450 40 700 - - - -
401013  - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen - 6 31 700 35 200 37 870 8 - 35 925 - - - - -
401014  - Lärare, praktiska/estetiska ämnen - 30 26 717 34 900 38 465 24 29 399 35 225 38 755 7 - 33 500 -
401016  - Speciallärare - 15 30 540 36 500 40 100 13 30 540 35 800 40 120 4 - - -
401017  - Specialpedagog - 17 35 037 37 918 40 600 8 - 36 600 - 2 - - -
401018  - SFI-lärare - 9 33 960 35 300 36 530 4 - - - - - - -
402010  - Förskollärare - 166 23 476 29 744 33 730 57 29 000 30 500 33 006 16 29 580 30 953 32 365
402011  - Lärare i fritidshem - 33 23 436 29 650 33 840 9 - 29 600 - 5 - 31 100 -
403010  - Barnskötare - 126 19 100 23 083 27 453 75 22 979 26 160 29 050 47 23 400 25 300 26 670
403011  - Dagbarnvårdare - 6 21 884 24 791 26 129 - - - - - - - -
403013  - Instruktör/Handledare - 5 29 472 32 167 36 520 - - - - 1 - - -
403014  - Studie- och yrkesvägledare - 4 33 140 34 450 35 550 2 - - - 1 - - -
403016  - Elevassistent - 96 21 500 24 355 27 385 56 20 768 24 830 28 763 5 - 25 850 -
403090  - Skolarbete, annat - 25 20 316 26 000 31 300 2 - - - 1 - - -
451010  - Kultursekreterare/kulturhandläggare - 2 31 967 32 994 34 020 1 - - - - - - -
451011  - Lärare, kulturskola - 9 25 549 29 409 31 450 7 - 31 900 - - - - -
451015  - Bibliotekarie - 6 27 212 30 076 31 738 8 - 26 100 - 1 - - -
451016  - Biblioteksassistent - 4 20 870 23 675 26 099 5 - 22 700 - 2 - - -
452011  - Fritidsledare - 10 21 710 26 121 27 755 7 - 26 450 - 1 - - -
501010  - Fysisk samhällsplanerare - 2 40 710 41 550 42 390 3 - - - - - - -
501011  - Bygglovshandläggare - 3 33 300 36 500 40 740 2 - - - 1 - - -
501012  - Byggnadsinspektör - 2 36 320 37 200 38 080 - - - - - - - -
501013  - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - 7 32 000 33 300 34 890 5 - 32 950 - 3 - - -
502012  - Ingenjör, park/gator, trafik - 2 37 630 39 150 40 670 2 - - - - - - -
503010  - Tekniker, IT - 10 21 800 29 763 37 701 - - - - - - - -
521015  - Vaktmästare - 8 21 995 25 167 27 200 4 - - - 8 - 26 600 -
521016  - Kontorsvaktmästare - 2 20 733 21 835 22 936 13 19 100 19 550 20 360 - - - -
529090  - Hantverkararbete, annat - 7 19 100 19 100 22 138 6 - 19 325 - - - - -
601010  - Kock - 31 23 757 25 967 27 077 9 - 26 700 - 11 25 000 25 895 26 265
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601012  - Måltidspersonal - 33 19 100 22 358 25 187 13 22 211 24 450 25 860 8 - 24 898 -
651010  - Lokalvårdare/städare - 53 19 170 22 616 26 416 24 22 614 23 993 24 845 - - - -

Selection Status:
År: 2019
Månad: 6
Arbetsgivare: Finspång
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Nicole Söderström 

2020-01-08  1 (1)  
Dnr KS.2019.1240  

  

 

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  

 
 

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter 
och möjligheter 

 
Sammanfattning 
 
Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas genom 
aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskriminering.  
Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva åtgärder. 
Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska arbetsgivaren 
skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna under året.  
 
Förvaltningen har, tidigare, utifrån lagstiftningen tagit fram ett förslag på dokument 
kring aktiva åtgärder. Dokumentet anger grunden för hur arbetet med de aktiva 
åtgärderna ska bedrivas och finns som stöd för verksamheten i Finspångs kommun 
med bolag. Dokumentet har nu uppdaterats.  
 
Mångfalds- och jämställdhetsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på alla nivåer och 
arbetsplatser, se bilaga.  
 
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2020-01-14 där arbetsgivardelegation 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 
möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern 2020 - 2022.  

 

Förslag till beslut  
1. Att kommunstyrelsen beslutar att följa arbetsgivardelegationens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta dokument gällande aktiva åtgärder för 
mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter att gälla i Finspångs 
kommunkoncern 2020 – 2022  

2. Att dokumentet ersätter tidigare dokument för aktiva åtgärder för mångfald, 
jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 fastställd i 
kommunfullmäktige 2017-02-22 § 24 ärende KS.2016.0668 
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Aktiva åtgärder 

För mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och  
möjligheter  
2020- 2022 

Antaget av Kommunfullmäktige 
2019-??-?? § 137 Dnr: KS. 2019.0212 
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A K T I V A  Å T G Ä R D E R  

 

 

Aktiva åtgärder - för mångfald, jäm-

ställdhet, lika rättigheter och möjlig-

heter 2020-2022 

Finspångs kommuns vision  

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skap-
ar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.” 

Inledning 

Enligt Finspångs kommuns personalpolitiska program ska likvärdiga an-
ställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter finnas för alla anställda. 
Medarbetarnas kompetens, erfarenhet och anställningsvillkor ska tas till-
vara. En strävan ska finnas efter att sammansättningen av anställda ska 
spegla mångfalden i kommunen. 
 
Organisationen betonar alla människors lika värde där alla ska bemötas lika 
oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, sexuell läggning, ålder, 
funktionsnedsättning eller politisk åskådning. Ledstjärnorna – ansvar, ser-
viceanda och utveckling – omsätts i förhållningssätt och arbetssätt. 

Aktiva åtgärder – mångfald och jämställdhet 

Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bed-
rivas genom aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskrimi-
nering. Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ål-
der. 

Vidare ska arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva åt-
gärder. Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska 
arbetsgivaren skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna un-
der året.   

Arbetsgivaren ska därutöver arbeta med lönekartläggning för att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor 
mellan kvinnor och män. En genomgående kartläggning och analys ska gö-
ras årligen.  

HR-avdelningen ska även förse en arbetstagarorganisation (till vilken ar-
betsgivaren är bunden av kollektivavtal) med den information som behövs 
för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder. 

Dokumentet anger grunden för hur arbetet med de aktiva åtgärderna ska be-
drivas och finns som stöd för verksamheten i Finspångs kommun med bo-
lag. Mångfalds- och jämställdhetsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på 
alla nivåer och arbetsplatser.  
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A K T I V A  Å T G Ä R D E R  

3 

Vad är mångfald och jämställdhet? 

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och 
livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Jämställdhet handlar om kvinnor och män. Det innebär att kvinnor och män 
har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet förutsätter en 
jämn fördelning av makt och inflytande samt lika villkor och förutsättningar 
inom alla väsentliga områden i livet. Arbetslivet är ett område. 

Ett systematiskt mångfalds- och jämställdhetsarbete kan leda till en bättre 
arbetsmiljö och därmed till en mer attraktiv arbetsplats. Det genom att med-
arbetare med olika bakgrund och erfarenheter bidrar till kreativitet och ger 
bredare perspektiv, vilket förbättrar effektivitet och kvalitet.  

Ansvar och organisation för arbetet 
Övergripande ansvar för dokumentet har Kommunfullmäktige, ansvaret har 
delegerats till Kommunstyrelsen. Varje sektorchef och bolags VD har ett 
operativt ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet i respektive sektor 
och bolag.  

Följande dokument innehåller de övergripande målen och förslag på aktiva 
åtgärder. Den ska finnas med i mångfalds- och jämställdhetsarbetet i hela 
organisationen. Varje sektor och bolag ansvarar för att arbeta utifrån upp-
satta mål anpassade till respektive verksamhet enligt dokumentet. 

Kartläggning och analys av löner ansvarar HR-avdelningen för.  

Återrapportering och dokumentation 
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska vara levande och tillämpas i det 
vardagliga arbetet.  

Uppföljning av mål och delmål, samt utvärdering av aktiva åtgärder sam-
manställs en gång per år av sektorledning eller bolagsledning. HR-
avdelningen ansvarar för att en koncerngemensam sammanställning årligen 
återrapporteras till kommunstyrelsen och arbetsgivardelegationen i samband 
med varje års bokslut. 
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A K T I V A  Å T G Ä R D E R  

4 

Mål för aktiva åtgärder – mångfald, jämställdhet, lika 
rättigheter och möjligheter 2020-2022 

Dokumentet innehåller en översikt över de åtgärder som enligt Diskrimine-
ringslagen 3 kapitel 2-14§§1 behövs på arbetsplatsen.  

I dokumentet återkommer flera av målen från den tidigare jämställdhets- 
och mångfaldsplanen. I vissa fall har målen uppdaterats något för tydliggöra 
dem och ett fåtal nya mål har lagts till. Dessutom redogörs för vilka aktiva 
åtgärder som arbetsgivaren förväntas genomföra under de kommande åren. 
Nedan finns presenterat vilka områden som verksamheterna ska arbeta med 
utifrån beslutad inriktning och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen 
3 kapitel 1-14 §§.  

Arbetsförhållanden: Målet är att arbetsförhållanden och arbetsmiljö i 

koncernens alla verksamheter ska lämpa sig för samtliga anställda oav-

sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, ålder eller politisk åskådning. 

Delmål: Hälsan hos kvinnor och män ska öka och skillnaden i sjukfrånvaro 
mellan kvinnor och män ska minska. Arbetsrelaterad sjukfrånvaro – vid ex-
empelvis stress, belastningsskador och konsekvenser av konfliktsituationer – 
ska förebyggas och minskas. 
Delmål: Samtliga verksamheter inom koncernen ska vara tillgängliga för 
samtliga medarbetare.  
 

Aktiva åtgärder  

1. Diskutera, gärna på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal, hur 
arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, tolerans, delaktighet, tillgäng-
lighet och ett inkluderande arbetsklimat. Att hjälpa varandra synlig-
göra och jobba aktivt förebyggande med både fysisk och psykisk ar-
betsmiljö. 

2. Att arbeta med tillgänglighetsperspektiv utifrån de olika diskrimine-
ringsgrunderna. Syna arbetssätt och -miljöer. För att exempelvis syn-
liggöra skillnader i mäns och kvinnors arbetsmiljö se på fysisk och 
psykisk miljö ur ett genusperspektiv.  

 

Förvärvsarbete och föräldraskap: Målet är att arbetsförhållanden ska 

anpassas så att kvinnor och män ges samma möjligheter att ta lika stort 

ansvar för barn och hem. 

 

 

                                                 
1 Diskrimineringslagen 2008:567 
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Aktiva åtgärder 

1. Inför föräldraledighet är det eftersträvansvärt att chef och medarbe-
tare har en dialog om och planerar för hur kontakten med arbetsplat-
sen ska se ut under föräldraledigheten, samt planerar för hur åter-
gången till arbetet kommer att se ut efter ledigheten. 

2. Möjliggöra så långt det går utifrån verksamhetens behov, att kvinnor 
och män ska kunna förena arbete med föräldraskap och föräldrale-
dighet.  

 

Trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling: Målet är att 

koncernens alla verksamheter ska vara arbetsplatser fria från alla for-

mer av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande 

särbehandling. Ingen får utsättas för sådana kränkningar. 

 

Aktiva åtgärder 

1. Riktlinjer och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier 
repressalier och kränkande särbehandling ska vara väl kända av 
samtliga medarbetare. 

2. Förhållningssätt, jargong och arbetsklimat ska diskuteras kontinuer-
ligt, förslagsvis genomförs det på arbetsplatsträffar och vid medarbe-
tarsamtal. 

 

Rekrytering: Målet är att vid all rekrytering sträva efter en jämn köns-

fördelning samt att medarbetarna ska spegla mångfalden i Finspångs 

kommun. 

 

Aktiva åtgärder  

1. För att förhindra diskriminering vid anställningsförfarandet rekom-
menderas kompetensbaserad rekryteringsprocess.  

2. Positiv särbehandling kan tillämpas vid likvärdiga meriter för att 
möjliggöra en jämnare könsfördelning inom yrkeskategorin.  

 

Utveckling: Målet är att alla kvinnor och män som är anställda inom 

koncernen ska ha lika möjligheter till kompetens- och karriärutveckl-

ing, samt att tillvarata alla medarbetares kompetens och erfarenhet.  

 

Aktiva åtgärder  

1. Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med medarbetar-
samtalet med utgångspunkt i individens förmågor och intressen. 
Vilka olika möjligheter finns till kompetensutveckling och är dessa 
tillgängliga för alla oavsett diskrimineringsgrund? 
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2.  

Lön och anställning: Målet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 

osakliga skillnader i lön eller andra anställningsvillkor, mellan kvinnor 

och män, som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.  

 

Delmål: Tillsvidareanställning och heltid är den normala anställningen för 
kvinnor och män i koncernens verksamheter.  
 

Aktiva åtgärder 

 

1. Lönekartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner 
och andra anställningsvillkor genomförs årligen.   
 

2. Organisera arbetet så att mesta möjliga heltidstjänster skapas och att 
avvikelser från normalanställningen motiveras.  

 
Spridning och förankring av arbetet med aktiva åtgärder: Målet är att 

varje sektor och bolag implementerar dokumentet i sin verksamhets-

planering, dessutom att de aktiva åtgärderna ska vara kända av alla 

medarbetare. 

 

Aktiva åtgärder 

1. Införliva dokumentet, dess mål och aktiva åtgärder i respektive sek-
tor och bolags verksamhetsplan.  

2. Informera och diskutera innehållet i dokumentet minst en gång per 
år, arbetsplatsträffen är ett forum som kan vara aktuellt.  
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Definitioner 

 

Genus – term som används för att urskilja föreställningar, idéer och hand-
lingar som formar människors sociala kön, det vill säga vad som är manligt 
respektive kvinnligt. Termen används för att markera åtskillnad mellan bio-
logiskt och socialt kön. 
 
Genusperspektiv – med genusperspektiv menas att uppmärksamma företeel-
ser och förhållanden på arbetsplatsen som kan finnas där, trots att arbetsplat-
sen är till synes könsneutral. Detta för att motverka systematisk ojämlikhet 
mellan könen.  
 
Kränkande särbehandling – ”med kränkande särbehandling avses handling-
ar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som 
kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap” 
(AFS 2015:4). 
 
Positiv särbehandling – innebär att om det exempelvis finns färre män än 
kvinnor i ett visst arbete, kan förtur ges för personer ur det underrepresente-
rade könet vid tillsättning av tjänster. Detta under förutsättning att de sö-
kande har jämlika meriter. Får endast tillämpas för diskrimineringsgrunden 
kön. 
 
Tillgänglighet – Vad som krävs på en arbetsplats för att personer med en 
funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 160   Dnr: KS.2019.1240 
 
Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 
möjligheter 

Sammanfattning 

Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas 
genom aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskriminering.  
Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva 
åtgärder. Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska 
arbetsgivaren skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna under 
året.  
 
Förvaltningen har, tidigare, utifrån lagstiftningen tagit fram ett förslag på 
dokument kring aktiva åtgärder. Dokumentet anger grunden för hur arbetet med 
de aktiva åtgärderna ska bedrivas och finns som stöd för verksamheten i 
Finspångs kommun med bolag. Dokumentet har nu uppdaterats.  
 
Mångfalds- och jämställdhetsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på alla 
nivåer och arbetsplatser. 
 
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2020-01-14 där arbetsgivardelegation 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter 
och möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern 2020 - 2022.  
 

Arbetsgivardelegationens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att anta dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika 
rättigheter och möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern 2020 – 2022  

2. Att dokumentet ersätter tidigare dokument för aktiva åtgärder för mångfald, 
jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 fastställd i 
kommunfullmäktige 2017-02-22 § 24 ärende KS.2016.0668 
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Lena Lindberg 

2020-01-31  1 (2)  
Dnr KS.2020.0103  

  

 

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

 

 

Kommunfullmäktige  

 
 

Antagande av omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda i kommun och region - OPF-KL 18 

 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14.  

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL18 
omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande 
OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14) 

I OPF-KL18 har komplettering skett inom familjeskydd, samt till viss del möjlighet 
till aktiva omställningsinsatser.  

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.   

OPF-KL14 har antagits i kommunfullmäktige 2014-09-24. Kommunstyrelsen fick i 
uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för omställningsstöd.  

Vidare har beslut tagits i kommunfullmäktige 2016-08-31 §134, att det ska finnas 
möjlighet att byta från PPB till OPF-KL.  

Kommunstyrelsen har fastställt omställningsstöd förtroendevalda - riktlinjer och 
rutiner 2017-06-19 § 194.  

OPF-KL 18 – förtydligande i förändringar 

I OPF-KL 18 har förtydligande gjort kring omställningsstöd. Detta har 
kommunstyrelsen redan hanterat och fattat beslut kring varför förvaltningen förslår 
att tidigare taget beslut i kommunstyrelsen ska kvarstå. 

I OPF-KL 18 gäller familjeskyddet för förtroendevalda på heltid. Det innebär att 
om OPF-KL 18 antas kommer familjeskydd gälla för efterlevande vuxen och 
efterlevande barn till politiker på heltid.  

I OPF-KL är lägsta nivå för rätt till pensionsbehållning (avsättning) 3 procent 
istället för nu gällande 1,5 procent. Detta innebär att det inte sker någon avsättning 
på belopp under 3 procent istället för 1,5 procent utan det kommer att betalas ut till 
individen en gång per år.  
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Helen Wallman 

2020-01-31  2 (2)  

Dnr KS.2020.0103  

  

 
I OPF-KL 18 är lägsta belopp för pension 200 kronor. Annat beslut om lägsta 
utbetalningsbelopp kan tas. Förvaltningen föreslår att kommunen ska följa OPF-KL 
18, att lägsta belopp att betala ut ska vara 200 kr per år.  

Idag betalas pension ut en gång per år för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Möjlighet finns att redan i timersättningen betala ut pensionen på 4,5 procent. 
Förvaltningen föreslår att 4,5 procent läggs på timlönen så att detta hanteras direkt.   

Förslag till beslut 
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
besluta:  

1. Att anta Antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 
kommun och region - OPF-KL 18, med noteringen att tidigare taget beslut 
kring omställningsstöd kvarstår.  

2. Att beslutet ersätter tidigare taget beslut i KF 2014-09-24 

3. Att pension för ersättning för förlorad arbetsinkomst från 2021-01-01 ska 
betalas ut genom att 4,5 procent läggs på timlönen för förtroendevalda.   
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 

207



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 161   Dnr: KS.2020.0103 
 
Antagande av omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda i kommun och region - OPF-KL 18 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14.  

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL18 
omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu 
gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14) 

I OPF-KL18 har komplettering skett inom familjeskydd, samt till viss del 
möjlighet till aktiva omställningsinsatser.  

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.   

OPF-KL14 har antagits i kommunfullmäktige 2014-09-24. Kommunstyrelsen 
fick i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för omställningsstöd.  

Vidare har beslut tagits i kommunfullmäktige 2016-08-31 §134, att det ska 
finnas möjlighet att byta från PPB till OPF-KL.  

Kommunstyrelsen har fastställt omställningsstöd förtroendevalda - riktlinjer och 
rutiner 2017-06-19 § 194.  

OPF-KL 18 – förtydligande i förändringar 

I OPF-KL 18 har förtydligande gjort kring omställningsstöd. Detta har 
kommunstyrelsen redan hanterat och fattat beslut kring varför förvaltningen 
förslår att tidigare taget beslut i kommunstyrelsen ska kvarstå. 

I OPF-KL 18 gäller familjeskyddet för förtroendevalda på heltid. Det innebär att 
om OPF-KL 18 antas kommer familjeskydd gälla för efterlevande vuxen och 
efterlevande barn till politiker på heltid.  

I OPF-KL är lägsta nivå för rätt till pensionsbehållning (avsättning) 3 procent 
istället för nu gällande 1,5 procent. Detta innebär att det inte sker någon 
avsättning på belopp under 3 procent istället för 1,5 procent utan det kommer att 
betalas ut till individen en gång per år.  

I OPF-KL 18 är lägsta belopp för pension 200 kronor. Annat beslut om lägsta 
utbetalningsbelopp kan tas. Förvaltningen föreslår att kommunen ska följa OPF-
KL 18, att lägsta belopp att betala ut ska vara 200 kr per år.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Idag betalas pension ut en gång per år för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Möjlighet finns att redan i timersättningen betala ut pensionen på 4,5 procent. 
Förvaltningen föreslår att 4,5 procent läggs på timlönen så att detta hanteras 
direkt.   

Arbetsgivardelegationens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta Antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 
kommun och region - OPF-KL 18, med noteringen att tidigare taget 
beslut kring omställningsstöd kvarstår.  

2. Att beslutet ersätter tidigare taget beslut i KF 2014-09-24 

3. Att pension för ersättning för förlorad arbetsinkomst från 2021-01-01 ska 
betalas ut genom att 4,5 procent läggs på timlönen för förtroendevalda.   

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Svar på revisionsrapport av granskning av 
kommunstyrelsens hantering av konst och konstföremål 

 
Sammanfattning 

Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och  

internkontroll över kommunens konstinnehav? 

 

Revisionsfirman PwC gjorde under 2018 en revision över den 

kommunalt ägda konsten och gav i sin granskningsrapport ett antal 

punkter där vi nu ger våra kommentarer om hur hanteringen av konsten 

ser ut i dagsläget (mars 2020).  

  

PwC: 

 Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav 

har inte gjorts sedan 1980 

Nuläge: 

En total inventering har genomförts under 2017-2019 vilket inneburit att 

samtliga tavlor fått ny märkning, fotograferats, skadeinventerats samt 

blivit inlagda i den nya databasen för kommunens konst. Kommunens 

kultursamordnare för allmänkultur ansvarar för konstarkivet samt det 

löpande arbetet med konstinnehavet. I mars 2020 fanns det ca. 990 verk 

(sk. löskonst) samt 13 offentliga verk (skulpturer / muralmålningar) 

registrerade.  

 

PwC: 

 Den interna kontrollen avseende kommunens konsthantering är 

inte fullt ut tillräcklig. 

 

Nuläge: 

Tidigare fanns endast en Excellista över kommunens konst, men i 

samband med den nya inventering så köptes en ny databas in (FileMaker 

Pro) samt att en utvecklare har skräddarsytt den efter våra behov och 
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önskemål. Exempelvis går det att skapa en PDF med en sammanställning 

över alla tavlor som hänger ex. en enhet, skola, korridor eller enskilt 

arbetsrum. Dessutom har en iPad köpts in vilket gör att det på ett enkelt 

sätt går att genomföra löpnade inventeringar och kontroller.  

Ett helt nytt och för ändamålet anpassat hyllsystem har köpts in till 

konstarkivet så att de verk som inte är utplacerade kan förvaras på ett bra 

sätt.  

Samtliga skadade verk har flyttats till konstarkivet som är beläget i 

kommunhuset och sorterats utifrån typ av skada och hur lätt eller svårt 

det är att reparera. Under 2020 har ett arbete påbörjats med restaurering 

och ett 10-tal verk med enklare skador samt motiv som gör att tavlan är 

aktuell för utlåning, har lämnats in till ramverkstad.  

 

PwC: 

 Det saknas policy och riktlinjer för hantering av kommunens 

konstföremål och konstverk. 

 Det saknas dokumenterade rutiner för konstföremålens hantering, 

hur konsten ska hanteras vid in- och utlåning, konstens placering, 

hur den ska underhållas, samt när det gäller inköp etc.  

 

Nuläge: 

Konstarkivet hålls öppet en fredag i månaden då anställda kan komma 

och välja tavlor till sina kontor samt lämna tillbaka det som de inte längre 

vill ha uppe. Större enheter som vill ha ett flertal verk kan boka separata 

möten med ansvarig för konstarkivet och tillsammans välja ut verk som 

är lämpliga vad gäller motiv, storlek, teknik etc.  

Det finns en årlig konstbudget på 60 000 kr som ska täcka kostnaden för 

databasen, inköp av material, restaurering av tavlor, nyinköp men också 

kostnader för utställningar på Kulturhuset. Det gör att vi kan restaurera 

ett mindre antal per år, men trots allt kan ett sådant arbete påbörjas.   

I och med större flyttar vad gäller kontor och enheter, så är ansvarig för 

konstarkivet med i den processen i ett tidigt skede för att ge förslag på 

hur en kommande flytt kan genomföras på bästa sätt. Dessutom kommer 

en enklare inventering att göras när en flytt är klar.  
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Det saknas fortfarande skriftliga policys och riktlinjer för hanteringen av 

konsten, men i praktiken har nya arbetssätt tagits fram. Förvaltningen 

kommer att ta fram skriftliga rutiner och en konstpolicy under 2020.  

 

 

Övrigt: nätverk, samverkan samt synliggörande av den kommunala 

konsten 

Kommunens kultursamordnare för allmänkultur sitter i det regionala 

nätverket för offentlig konst som organiseras av Östergötlands 

länsmuseum och Region Östergötland. Detta nätverk, flera lokala 

föreningar samt kommuner som själva ska genomföra konstinventeringar 

har varit på studiebesök i konstarkivet samt att ansvarig för konstarkivet 

har hållit flera seminarier för föreningar om kommunens konstinnehav.  
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

1. Att fastställa svaret till revisionen 
 

2. Att uppdra till ledningsstab att fortsätta förbättringsarbetet i enlighet med 
revisionens rekommendationer 
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Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av Finspångs kommuns förtroendevalda revisorer granskat kom-
munstyrelsens hantering avseende konst och konstföremål. Granskningen besvarar föl-
jande revisionsfråga: Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, 

uppföljning och internkontroll över kommunens konstinnehav?  

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna kontrol-
len avseende kommunens konsthantering inte är fullt ut tillräcklig. Vår samlade be-
dömning grundar sig på följande iakttagelser:  

- Organisation och ansvarsfördelning är under framtagande.  

- Det finns varken policy eller riktlinje för kommunens konstföremål och konstverk. 
Kommunens målsättning med konsten är medtagen i kulturstrategin. 

- Kommunen har inga dokumenterade rutiner för hanteringen, såsom hur konsten 
hanteras vid in- och utlåning, placering, underhåll, inköp mm.  

- Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav har inte gjorts se-
dan 1980.  

- Kommunens har sin konst förtecknad på en lista som togs fram i samband med in-
venteringen 1980. I samband med en förstudie 2016 började registret att användas 
på nytt. En inventering har påbörjats 2018 för att aktualisera konstregistret. Uti-
från den gjorda inventeringen ska rutiner för hanteringen av konsten tas fram. 

- I genomförd stickprovskontroll utav ett slumpmässigt urval har skett av 10 verk. 
Samtliga verk återfanns på den avdelning som de var registrerade på.  

- Det går inte att uttala sig om försäkringsskyddet är tillräckligt då kommunen inte 
har värderat sitt fullständiga innehav.  

Rekommendationer 

 Att hantering av konstföremål och konstverk inkluderas i delegationsordningen 
samt att policydokument eller riktlinjer tas fram och fastslås av nämnden. 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att det påbörjade arbetet med inventeringen 
fullföljs samt att dokumenterade rutiner tas fram i anslutning till inventering. 

 Att upphandling av nytt system för registerhållning av konstverk fullföljs samt att 
rutiner för systematiskt inventering och aktualitetshållande av konstregistret tas 
fram. 

 Att kommunens konstinnehav värderas i sin helhet samt att försäkringsbeloppet 
ses över årligen i samband med förnyelse av försäkring.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kommunen har ett relativt stort innehav av konstverk och konstföremål. Konsten är för-
varad eller utplacerad i kommunens olika lokaler. System och rutiner för uppföljning och 
kontroll av konstinnehavet är av vikt då enskilda konstföremål kan vara värdefulla samt 
att konstsamlingen i sin helhet uppgår till betydande ekonomiska som kulturella värden. 

Kommunens revisorer har som ett led i sin risk- och väsentlighetsbedömning identifierat 
detta som ett angeläget granskningsområde. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Utövar Kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och in-
tern kontroll över kommunens konstinnehav? 
 
1.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisorerna utgår ifrån vid analys och 
bedömningar. Revisionskriterier till grund för granskningsinsatsen utgörs av kommunens 
interna riktlinjer och anvisningar.  

1.4. Kontrollmål 
För att besvara granskningens revisionsfrågor har följande fem kontrollfrågor varit sty-
rande för granskningen: 

 Det finns en organisation och ansvarsfördelning av konstföremål och konstverk. 

 Det finns policy och riktlinjer för kommunens konstföremål och konstverk. 

 Det finns dokumenterade rutiner för hantering av konstföremål och konstverk. 

 Det sker en uppföljning av hur fastställda riktlinjer och rutiner tillämpas. 

 Det finns register över alla konstföremål och konstverk.  

 Det sker en strukturerad inventering och aktualitetshållande av konstföremål och 

konstverk.  

 Försäkringsskyddet är tillräckligt. 

 

1.5. Metod och avgränsning 
Inom ramen för granskningen har fyra intervjuer genomförs med totalt sex personer, dels 
politiska företrädare samt ansvariga inom förvaltningsorganisationen. Vidare har doku-
mentgranskning genomförts av genomgång av relevanta styrande och stödjande doku-
ment samt inventarieförteckning. Det har även genomförts en stickprovsinventering uti-
från kommunens konst förteckning ett urval av 10 stickprov valts. Vi har valt att avgränsa 
oss till konst och konstföremål inom kommunhuset samt konstmagasinet.  

Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Organisation och ansvarsfördelning 

I kommunstyrelsens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-17 framgår att 
kommunstyrelsen har ansvar för kultur och fritid. I det ansvaret ingår: 

 Att förvalta anskaffad egendom för kommunens kulturella verksamhet, såsom 
samlingar och konstverk 

 Konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader 
 Utsmyckning av offentliga platser och byggnader 
 Besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar  
 Anskaffa konstverk till kommunens förvaltning 

 
Efter en omorganisation årsskiftet 2017/2018 placerades kulturdelarna under lednings-
stabens ansvar. Organisationen för hanteringen av konstföremål och konstverk består av 
kulturutvecklingschef och kultursamordnare. Kulturutvecklingschef har det yttersta an-
svaret för konstföremål och konstverk medan kultursamordnaren har ett operativt ansvar 
att genomföra kulturstrategin. Det finns även en person visstidsanställd under ett år för 
att inventera kommunens konstbestånd. Enligt intervjuer är inte ansvarsfördelningen 
dokumenterad, men den är muntligt uttalad för rollerna. Det pågår ett arbete med att ta 
fram arbetsbeskrivningar för rollerna kulturutvecklingschef och kultursamordnare som 
beräknas vara framtagna till sommaren 2018. 

Hanteringen av konstföremål och konstverk är inte medtagen i delegationsordning. 

Enligt intervjuer med både tjänstemän och politiker har området kring kommunens konst 
varit eftersatt under en längre tid, men har börjats styras upp sedan omorganisationen.  

2.1.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
Organisation och ansvarsfördelning av konstföremål och konstverk är under framtagning. 
Vi ser positivt till att arbetsbeskrivningar arbetas fram för att tydliggöra ansvarsfördel-
ningen som idag enbart är muntligt uttalat.  

 

Kontrollmål 1 
 

”Det finns en organisation och ansvarsfördelning  
av konstföremål och konstverk?” 
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2.2. Policy och riktlinjer 

Det finns varken policy eller riktlinjer för kommunens konstföremål och konstverk. Där-
emot finns en av kommunfullmäktige antagen kulturstrategi1 I kulturstrategin anges 
nedanstående under rubriken konstformer:  

 Kommunen bör följa den så kallade enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning 
vid nybyggnation och ombyggnation av större mått.  

 Aktörer som är kulturellt verksamma ska erbjudas möjligheter att visa upp frukten 
av sitt arbete via lokaler, scener eller andra forum.  

 Den kommunalt ägda konsten ska dokumenteras och synliggöras. 
 Mötesplats Rejmyre ska utvecklas med förnyat och tilltaget engagemang.  

 
Enligt intervjuer poängteras att det framförallt arbetas efter punkten: den kommunalt 
ägda konsten ska dokumenteras och synliggöras. Till sommaren 2018 kommer 50 tavlor 
ur kommunens konstsamling att visas vid konsthallen Engelska magasinet i Rejmyre. 

2.2.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt.  
Kommunfullmäktige har antagit en kulturstrategi vilken bland annat redogör för kommu-
nens målsättning med konstföremål och konstverk. Dock anser vi att det bör finnas policy 
och/eller riktlinjer fastslagna av nämnden rörande kommunens konstföremål och konst-
verk.  

2.3. Dokumenterade rutiner 

Enligt intervjuer finns inga dokumenterade rutiner för hantering av konstföremål och 
konstverk. Den pågående inventeringen ses som en nystart där inventeringen kommer att 
ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram rutiner för exempelvis hantering 
av in- och utlåning, förvaring, placering, underhåll, inköp mm.  

Idag finns inga fastslagna rutiner för hantering av in- och utlåning enligt intervjuer. Place-
ring av konstverken uppges ske utifrån ”en känsla”. Det finns ingen rutin gällande under-

                                                             
1 Kulturstrategi för Finspångs kommun, antagen 2014-01-29 

Kontrollmål 2 

”Det finns policy och riktlinjer för kommunens  
konstföremål och konstverk” 

Kontrollmål 3 
 

”Det finns dokumenterade rutiner för hantering  
av konstföremål och konstverk?” 
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håll av konsten, konst som har gått sönder har ställts i magasinet. Enligt uppgifter finns 
en budget om 60 tkr för inköp och underhåll år 2018. Kommunen har inte sålt något verk 
som man känner till och eventuella inköp har inte skett organiserat utan av respektive 
enhet som då belastat enhetens budget.  

2.3.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det 
finns inga dokumenterande rutiner för hanteringen av konstföremål och konstverk. Dock 
ser vi positivt till att inventering påbörjats samt att det utifrån den gjorda inventeringen 
ska tas fram rutiner.  

2.4. Uppföljning av riktlinjer och rutiner 

I kulturstrategin framgår att kulturstrategin ska följas upp eller utvärderas årligen. Det 
har enligt intervjuer inte gjorts sedan dokumentet antogs 2014. Enligt intervjuer är kul-
turstrategin under revidering och planeras antas av kommunfullmäktige sommaren 2018. 
I samband med revideringen har kommunen benchmarkat med andra kommuner 
(Mjölby, Kinda, Motala, Söderköping samt Norrköping) för att se hur de hanterar system, 
förvaring, uppmärkning dokumentering mm.  

2.4.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det 
har inte skett någon uppföljning av hur riktlinjer och rutiner tillämpas.  

2.5. Register över konstföremål och konstverk  

I kulturstrategin framgår att ”den kommunalt ägda konsten ska dokumenteras och synlig-

göras”. Vi har tagit del av ett Excelldokument som uppges vara det register av kommunens 

konstföremål och konstverk som finns idag. Registret uppges framförallt vara ett resultat 
av en inventering som skedde 1980. Registret har också uppdateras sporadiskt sedan dess 
vid tillfällen då kommunen erhållit diverse konstsamlingar från bland annat Folkets hus 
och bibliotekets artoteksverksamhet. Verk har även erhållits från landstinget i samband 
med att sjukhemmen övergick till kommunal regi. Den allmänna uppfattningen är att re-

Kontrollmål 5 
 

”Det finns register över alla konstföremål och konstverk?” 

Kontrollmål 4 
 

”Det sker en uppföljning av hur fastställda  
riktlinjer och rutiner tillämpas?” 
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gistret är utdaterat och ofullständigt. Totalt uppges kommunens samling av konst uppgå 
till ca 1500 verk det register vi har tagit del av har ca 1200 verk registrerade. 

Ett arbete pågår med att köpa in ett system anpassat som register för konstinnehavet. Ett 
lämpligt system har valts ut utifrån omvärldsbevakning men för tillfället har inköpspro-
cessen stoppats av kommunens IT-avdelning. IT - avdelningen uppges ange att det ut-
valda systemet inte passar i kommunens IT-miljö. 

I det önskade systemet ska verken registreras med nummer, fotografi av verket, konstnä-
rens namn, verkets titel, år, teknik och material, beskrivning av motiv med sökbara nyck-
elord, datum när ansvarig senast såg verket, nuvarande placering och tidigare placering. 
Det finns även utrymme i en textruta för att fylla i övriga kommentarer. 

Som ett led i granskningen har en stickprovskontroll av kommunens konst genomförts 
utifrån det register som finns tillgängligt. Denna genomfördes genom ett slumpmässigt 
urval från två olika listor i registret som ännu inte reviderats i samband med pågående 
inventering. Verken som valdes ut genom stickprovet var placerade inom olika delar av 
kommunhuset samt konstmagasinet. Totalt valdes 10 verk ut för inventering och samtliga 
10 verk återfanns på den avdelning de var registrerade på i registret.  

2.5.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det 
register som finns idag är inte uppdaterat och anses inte ändamålsenligt.  

2.6. Inventering och aktualitetshållande  

Ingen genomgripande inventering av kommunens konstinnehav uppges ha genomförts 
sedan 1980. Enligt intervjuer gjordes en förstudie kring konstarkivet 2016 och registret 
börjades användas på nytt. Vid tiden för granskningen pågår en ny inventering av inneha-
vet. Enligt intervjuer anställdes en konstinventerare i januari 2018 för att inventera, num-
rera om, dokumentera och digitalisera kommunens konstsamling. Avstämningen görs 
mot den befintliga lista som togs fram 1980. Hittills har ca 400 av kommunens 1500 verk 
inventerats och fotograferats. Samtliga tavlor ges nytt registernummer, fotograferas, 
märks med kommunvapen och text som tydliggör att den tillhör kommunens samling.  

På grund av att inköpsprocessen för det nya registersystemet avstannat registreras alla 
verk som inventeras på papper enligt en mall som motsvarar gränssnittet i det tilltänkta 
systemet.  

Kommunen har inte köpt in verk från centralt håll under de senaste åren i samma omfatt-
ning som under 70- och 80-talet samt att de verk som har köpts in har varit offentlig ut-
smyckning än ”lös konst” såsom tavlor. Det har förekommit att vissa verksamheter avsatt 

Kontrollmål 6 
 

”Det sker en strukturerad inventering och  
aktualitetshållande av konstföremål och konstverk” 
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en del i sin budget för inköp. Det förekommer även att verk ges som gåvor eller testamen-
teras till kommunens äldreboenden av de boende. Kommunen har även erhållit diverse 
konstsamlingar i gåva eller i samband med övertagande av lokaler från bland annat Fol-
kets hus.  

Enligt intervjuer kommer konstarkivet rustas upp framöver genom ommålning samt in-
köp av godkända arkivhyllor.  

2.6.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Ing-
en inventering har gjorts under en längre period. En inventering har påbörjats för att ak-
tualisera det konstregister som finns.  

2.7. Försäkringsskyddet 

Kommunen har en Fine Art-försäkring för sin konst. Vi har tagit del av försäkringsbrev 
gällande från 2018-01-01 till 2018-12-31. Försäkringen omfattar permanenta samlingar 
(Fin Art objekt inkl. objekt utomhus) samt inlånad egendom (ospec. lån och tillfälliga ut-
ställningar inklusive transporter). Försäkringsbeloppet är satt till 1 mnkr. Högsta belopp 
som betalas för ett föremål, par eller set är begränsad till 250 tkr. Det hösta belopp som 
betalas totalt är försäkringsbeloppet. Det finns ingen självrisk varken gällande perma-
nenta samlingar eller inlånad egendom.   

Enligt intervjuer har kommunens konstinnehav inte värderats i sin helhet. Enbart en del 
av konsten har värderats. Den konst som värderats har värderats för att det funnits miss-
tanke om att den varit värdefull. Det finns inte någon direkt uppfattning om värdet på 
kommunens konst idag och frågan om en ny värdering har inte varit aktuell den senaste 
tiden.  

2.7.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet ej går att bedöma. 
Detta grundar vi på att kommunen inte har värderat sitt fullständiga innehav, utifrån det 
går det inte att uttala sig om försäkringsskyddet är tillräckligt.  

Kontrollmål 7 
 

”Försäkringsskyddet är tillräckligt” 
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3. Bedömningar 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Det finns en organisation och ansvarsför-
delning av konstföremål och konstverk. 

 

Delvis uppfyllt: Organisation och 
ansvarsfördelning av konstföremål 
och konstverk är under framtagning. 

Det finns policy och riktlinjer för kommu-
nens konstföremål och konstverk. 

 

Ej uppfyllt: Det finns varken policy 
eller riktlinjer för kommunens 
konstföremål och konstverk. 

Det finns dokumenterade rutiner för han-
tering av konstföremål och konstverk. 

 

Ej uppfyllt: Det finns inga doku-
menterad rutiner för hanteringen 
kommunens konstföremål och 
konstverk.  

Det sker en uppföljning av hur fastställda 
riktlinjer och rutiner tillämpas. 

 

Ej uppfyllt: Det har inte skett nå-
gon uppföljning.  

Det finns register över alla konstföremål 
och konstverk.  

 

Ej uppfyllt: Det register som finns 
är inte uppdaterat och anses inte 
ändamålsenligt.  

Det sker en strukturerad inventering och 
aktualitetshållande av konstföremål och 
konstverk.  

 

Ej uppfyllt: ingen inventering har 
gjorts under en längre period. En 
inventering har påbörjats för att 
aktualisera det konstregister som 
finns. 

Försäkringsskyddet är tillräckligt. 

 

Går ej att bedöma utifrån att kom-
munen inte har värderat sitt full-
ständiga innehav.  
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3.2. Rekommendationer 
Nedan följer några rekommendationer som syftar till att förbättra kommunstyrelsens 
hantering av konst och konstföremål.  

 Att hantering av konstföremål och konstverk inkluderas i delegationsordningen 
samt att policydokument eller riktlinjer tas fram och fastslås av nämnden. 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att det påbörjade arbetet med inventeringen 
fullföljs samt att dokumenterade rutiner tas fram i anslutning till gjord invente-
ring. 

 Att upphandling av nytt system för registerhållning av konstverk fullföljs samt att 
rutiner för systematiskt inventering och aktualitetshållande av konstregistret tas 
fram. 

 Att kommunens konstinnehav värderas i sin helhet samt att försäkringsbeloppet 
ses över årligen i samband med förnyelse av försäkring.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 162   Dnr: KS.2018.0707 
 
Svar på revisionsrapport av granskning av kommunstyrelsens 
hantering av konst och konstföremål 

Sammanfattning 

Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och  
internkontroll över kommunens konstinnehav? 
 
Revisionsfirman PwC gjorde under 2018 en revision över den kommunalt ägda 
konsten och gav i sin granskningsrapport ett antal punkter där vi nu ger våra 
kommentarer om hur hanteringen av konsten ser ut i dagsläget (mars 2020).  
  
PwC: 
Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav har inte gjorts 
sedan 1980 

Nuläge: 
En total inventering har genomförts under 2017-2019 vilket inneburit att 
samtliga tavlor fått ny märkning, fotograferats, skadeinventerats samt blivit 
inlagda i den nya databasen för kommunens konst. Kommunens 
kultursamordnare för allmänkultur ansvarar för konstarkivet samt det löpande 
arbetet med konstinnehavet. I mars 2020 fanns det ca. 990 verk (sk. löskonst) 
samt 13 offentliga verk (skulpturer / muralmålningar) registrerade.  
 
PwC: 
Den interna kontrollen avseende kommunens konsthantering är inte fullt ut 
tillräcklig. 

Nuläge: 
Tidigare fanns endast en Excellista över kommunens konst, men i samband med 
den nya inventering så köptes en ny databas in (FileMaker Pro) samt att en 
utvecklare har skräddarsytt den efter våra behov och önskemål. Exempelvis går 
det att skapa en PDF med en sammanställning över alla tavlor som hänger ex. en 
enhet, skola, korridor eller enskilt arbetsrum. Dessutom har en iPad köpts in 
vilket gör att det på ett enkelt sätt går att genomföra löpnade inventeringar och 
kontroller.  
Ett helt nytt och för ändamålet anpassat hyllsystem har köpts in till konstarkivet 
så att de verk som inte är utplacerade kan förvaras på ett bra sätt.  
Samtliga skadade verk har flyttats till konstarkivet som är beläget i 
kommunhuset och sorterats utifrån typ av skada och hur lätt eller svårt det är att 
reparera. Under 2020 har ett arbete påbörjats med restaurering och ett 10-tal verk 
med enklare skador samt motiv som gör att tavlan är aktuell för utlåning, har 
lämnats in till ramverkstad.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

PwC: 
Det saknas policy och riktlinjer för hantering av kommunens konstföremål och 
konstverk. 

Det saknas dokumenterade rutiner för konstföremålens hantering, hur konsten 
ska hanteras vid in- och utlåning, konstens placering, hur den ska underhållas, 
samt när det gäller inköp etc.  

Nuläge: 
Konstarkivet hålls öppet en fredag i månaden då anställda kan komma och välja 
tavlor till sina kontor samt lämna tillbaka det som de inte längre vill ha uppe. 
Större enheter som vill ha ett flertal verk kan boka separata möten med ansvarig 
för konstarkivet och tillsammans välja ut verk som är lämpliga vad gäller motiv, 
storlek, teknik etc.  
Det finns en årlig konstbudget på 60 000 kr som ska täcka kostnaden för 
databasen, inköp av material, restaurering av tavlor, nyinköp men också 
kostnader för utställningar på Kulturhuset. Det gör att vi kan restaurera ett 
mindre antal per år, men trots allt kan ett sådant arbete påbörjas.   
I och med större flyttar vad gäller kontor och enheter, så är ansvarig för 
konstarkivet med i den processen i ett tidigt skede för att ge förslag på hur en 
kommande flytt kan genomföras på bästa sätt. Dessutom kommer en enklare 
inventering att göras när en flytt är klar.  
 
Det saknas fortfarande skriftliga policys och riktlinjer för hanteringen av 
konsten, men i praktiken har nya arbetssätt tagits fram. Förvaltningen kommer 
att ta fram skriftliga rutiner och en konstpolicy under 2020.  
 
Övrigt: nätverk, samverkan samt synliggörande av den kommunala konsten 

Kommunens kultursamordnare för allmänkultur sitter i det regionala nätverket 
för offentlig konst som organiseras av Östergötlands länsmuseum och Region 
Östergötland. Detta nätverk, flera lokala föreningar samt kommuner som själva 
ska genomföra konstinventeringar har varit på studiebesök i konstarkivet samt att 
ansvarig för konstarkivet har hållit flera seminarier för föreningar om 
kommunens konstinnehav. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna svaret till revisionen 
2. Att uppdra till ledningsstab att fortsätta förbättringsarbetet i enlighet med 

revisionens rekommendationer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

233



  

 
Jonas Andersson 

2020-03-13  1 (2)  
Dnr KS.2020.0360  

  

 

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  

 
 

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 
2019 

 
Sammanfattning 
Om mig är en webbenkät om ungdomars levnadsvanor som administreras av 
Region Östergötland. Enkäten har genomförts årligen sedan 2014 och är ett 
samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region 
Östergötland. Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna perspektiv 
på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och framtiden. 

Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå ungdomars 
förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen kunna underlätta 
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.  

Noterbart är att Region Östergötland administrerar enkätsvaren och presenterar 
därefter två rapporter: en hemkommunrapport som denna skrivelse behandlar, och 
en skolkommunrapport som innehåller enkätsvar utifrån de skolor som finns i 
kommunen.  

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande rapport handlar således om ungdomar 
som går i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet och som är 
folkbokförda i Finspångs kommun.  

Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns-, kommun- och skolnivå i 
följande statistikverktyg 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-
Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/---Resultat/ 

För att utjämna oregelbundenheter vid tidsjämförelser och för att få mer tillförlitliga 
tidstrender, redovisas andelarna som glidande medelvärde. Med glidande 
medelvärde menas att den andel som redovisas för ett specifikt år är ett genomsnitt 
av det året samt de två föregående åren.  För nytillkomna enkätfrågor redovisas 
detta följaktligen utan beräkning av glidande medelvärde. 

Arbetet framåt 

I juni 2019 tillskapades en kommunal arbetsgrupp med syfte att arbeta med 
spridning, analys och uppföljning av resultaten från Om mig-enkäten.  

I september 2019 bjöd arbetsgruppen in till möte med rektorer och kontaktpersoner 
för berörda skolor vars elever skriver enkäten. Mötet syftade till att skapa en 
gemensam tanke kring enkätens relevans och uppföljning av densamma. 
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Fram till dags dato har arbetsgruppen bjudits in till flera råd och beredningar för att 
presentera resultaten. 

Arbetsgruppen har under 2020 intensifierat arbetet med att ta fram ett årshjul samt 
en plan för hur enkätsvaren kan spridas och fungera som kunskapsunderlag till 
politik och verksamhet.  

 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att ta informationen till protokollet 

 
 
 
Bilaga 1. Hemkommunrapport för Finspångs kommun 2014-2019 
Bilaga 2. Om mig-enkät 2019 
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2020-§ 163   Dnr: KS.2020.0360 
 
Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2019 

Sammanfattning 

Om mig är en webbenkät om ungdomars levnadsvanor som administreras av 
Region Östergötland. Enkäten har genomförts årligen sedan 2014 och är ett 
samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region 
Östergötland. Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna 
perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och 
framtiden. 

Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå 
ungdomars förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen 
kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.  

Noterbart är att Region Östergötland administrerar enkätsvaren och presenterar 
därefter två rapporter: en hemkommunrapport som denna skrivelse behandlar, 
och en skolkommunrapport som innehåller enkätsvar utifrån de skolor som finns 
i kommunen.  

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande rapport handlar således om 
ungdomar som går i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet och som 
är folkbokförda i Finspångs kommun.  

Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns-, kommun- och skolnivå i 
följande statistikverktyg 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-
Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/---Resultat/ 

För att utjämna oregelbundenheter vid tidsjämförelser och för att få mer 
tillförlitliga tidstrender, redovisas andelarna som glidande medelvärde. Med 
glidande medelvärde menas att den andel som redovisas för ett specifikt år är ett 
genomsnitt av det året samt de två föregående åren.  För nytillkomna enkätfrågor 
redovisas detta följaktligen utan beräkning av glidande medelvärde. 

Arbetet framåt 

I juni 2019 tillskapades en kommunal arbetsgrupp med syfte att arbeta med 
spridning, analys och uppföljning av resultaten från Om mig-enkäten.  

I september 2019 bjöd arbetsgruppen in till möte med rektorer och 
kontaktpersoner för berörda skolor vars elever skriver enkäten. Mötet syftade till 
att skapa en gemensam tanke kring enkätens relevans och uppföljning av 
densamma. 

Fram till dags dato har arbetsgruppen bjudits in till flera råd och beredningar för 
att presentera resultaten. 
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Arbetsgruppen har under 2020 intensifierat arbetet med att ta fram ett årshjul 
samt en plan för hur enkätsvaren kan spridas och fungera som kunskapsunderlag 
till politik och verksamhet.  

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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Ungdomsenkäten Om mig 

Hemkommunsrapport 2014 - 2019 
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Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har 
genomförts årligen sedan hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, 
Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. 
 
Utgångspunkten i arbetet är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil. Ungdomar är delaktiga i 
framtagande och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av resultat. 
Förhoppningen är att enkäten kan utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till en god 
hälsa och goda vanor och kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och 
skola.  
 

Denna hemkommunsrapport[1] innehåller ett urval av frågor från enkätens fem frågeområden med 
resultat över tid, per kön och årskurs. För att utjämna oregelbundenheter vid tidsjämförelser och för 
att få tillförlitligare tidstrender, redovisas andelarna som glidande medelvärde. Det innebär att den 
andel som redovisas för ett specifikt år är ett genomsnitt av det året samt de två föregående åren. 
Tidsredovisningen startar därför år 2016. 
 

 För frågor som inte har funnits med sedan vi startade enkäten 2014 redovisas endast 2019 
års resultat, utan beräkning av glidande medelvärde. 

 I bilagan redovisas 2019 års resultat som komplement till glidande medelvärden. 

 Det finns rapporter som inte har resultat per kön. Det förekommer hos hemkommuner där 
antalet understiger 10 ungdomar på minst ett av könen. Istället redovisas hemkommunens 
totala resultat och länets resultat. 

 Informationsrutor med text i rapporten baseras på fritextsvar och analyser på länsnivå.  

 Om inget resultat redovisas är det för få ungdomar som har svarat.  Om det står ”0 %” är det 
ett resultat. 

 AK står för Annan könsidentitet, vilket innebär att ungdomarna inte vill identifiera sig som 
varken tjej eller kille. 

 Alla siffror är andelar i procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns- och kommunnivå i statistikverktyget Status 
Östergötland https://www.regionostergotland.se/statusostergotland/ 
Resultat för ett urval av frågor på skolnivå finns att söka fram i ett webbaserat resultatverktyg på Om mig - 
enkätens hemsida https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten---Om-mig/ 

                                                           
[1] Hemkommun innebär vilken kommun den svarande bor i. Statistiken i denna rapport baseras alltså på var 
ungdomarna uppger att de bor. 
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1 

Ungdomar som upplever att deras föräldrar… 

ställer upp vid problem 

hjälper till med läxor/skolarbeten 

tar sig tid att lyssna 

ställer upp vid problem 

hjälper till med läxor/skolarbeten 

tar sig tid att lyssna 

ÅK 8 

 

 

ÅR 2 

Finspång 
 

 

 

Grundskola 
 

Gymnasieskola 

95%  86%  97%  86% 
Är trygga 

hemma 
 Är trygga 

i skolan  

Är trygga 

hemma 
 Är trygga 

i skolan 

93% Tjej 83%  97% Tjej 84% 

97% Kille 89%  96% Kille 88% 
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0%

50%

100%

Tjej Kille Tjej Kille .

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar med minst en nära vän 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Otrygga ungdomar upplever mer oro och nedstämdhet och sover sämre.  De har 

sämre stöd från föräldrar och vänner och blir oftare mobbade. De upplever också 

att föräldrarna inte har tillräcklig insyn i hur man mår eller har det med kompisar.  

 

FAMILJ & VÄNNER 

240



 

 

2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomars vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova 

mer, äta bättre, träna och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva och 

förbättra sitt självförtroende. Killar vill ägna telefon och dator mindre tid. Tjejer 

önskar generellt mindre skolstress och någon att anförtro sig till.  
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som ofta är stressade 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar med bra hälsa 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

HÄLSA & LIVSSTIL 
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar alltid/ofta känner att de duger som de är 2016-2019,

per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Ungdomar med daglig oro/ångest år 2019 

Grundskola 

Gymnasieskola 

HÄLSA & LIVSSTIL 

Tjejer har svårt att känna att de duger på grund 

av normer och ideal i samhället som förmedlas 

via reklam och sociala medier och skapar 

orealistiska förväntningar på tjejers utseende och 

beteende. Många ungdomar säger också att 

tjejer dömer sig själva hårdare och har sämre 

självkänsla och självförtroende än killar. 

 

Ångest upplevs som 

negativa tankar och 

känslor eller som fysisk 

påverkan i form av tryck 

över bröstet och ont i 

magen. 
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2019

10%

2019

13%

2019

29%

2019

34%
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Grundskola Gymnasieskola

Röker & snusar
Snusar
Röker

Ungdomar med tobaksbruk 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

2019

2%

2019

13%

0%

15%

30%

Grundskola Gymnasieskola

Flera gånger
En gång

Ungdomar som använt narkotika 2016-2019,

per årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Behovet att få tillhöra en grupp 

och känna samhörighet är enligt 

ungdomar en förklaring till alkohol- 

och tobaksbruk bland unga. Men 

de som röker har sämre psykisk och 

fysisk hälsa och sämre sömn. De 

känner sig också mindre trygga i 

skolan och uppger högre utsatthet 

för mobbning av elever och 

personal. 

 

Var sjätte elev på 

gymnasiet har någon gång 

blivit erbjuden att prova 

narkotika 

TOBAK & ALKOHOL 
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Grundskola Gymnasieskola

Flera gånger

En gång

Ungdomar druckit sig berusad 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

TOBAK & ALKOHOL 

Berusningsdrickandet sker 

främst i gymnasieåldern och 

det är betydligt vanligare att 

ungdomar som blir bjudna på 

alkohol av sina föräldrar dricker 

sig berusade. 

 

Andelen ungdomar som  

dricker alkohol har 

minskat  

från 53 % till 47 %  

mellan 2014 - 2019 
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som är fysisk aktiva minst

en timme per dag 2019,

per kön och årskurs
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50%
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal 2016-2019,

per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som utsatts för elaka kommentarer eller att någon lagt ut känsliga

bilder/filmklipp på sociala medier 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Grundskola Gymnasieskola

Några gånger i veckan

Några gånger i månaden

Ungdomar som skolkat 2019,

per kön och årskurs

SKOLA & FRITID 

Att de behandlas  

rättvist av lärare 

Stöd och hjälp 

att utvecklas 

Arbetsro på lektioner 

   Bra stämning 

         

Åk 8:        

År  2: 

 

Åk 8:        

År  2: 

 

Åk 8:        

År  2: 

 

Åk 8:        

År  2: 

 

Ungdomar som alltid/ofta i skolan upplever… 

 
 
 

66% 

 

 

 

 
 

78% 

 

 

58% 

 
 

72% 

 

 
 

68% 

 

 

 

48% 

 

 

 
 

55% 

 

 

 

74% 

 

Skolfrånvaro är vanligare bland ungdomar som mår dåligt och som är 

otrygga och blir mobbade. Ungdomar som skolkar beskriver att de är 

nedstämda och trötta och saknar ofta arbetsro, lärarstöd och motivation. 

Lärarnas stöd och bemötande har samband med ungdomars 

upplevelser under skoldagen. De som får stöd och hjälp att 

utvecklas känner sig oftare glada, duktiga, självsäkra och 

motiverande i skolan. 
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Politik handlar om 

staten och 

styrning av 

Sverige. 

Ungdomar 

förknippar politik 

med lagar, 

myndigheter, 

samhällsfrågor 

och demokrati. 

Ungdomar ser 

Sverige som ett 

”litet” land i en 

global värld och 

tycker att det 

händer mer 

allvarliga och 

betydelsefulla saker 

utomlands som 

intresserar dem. 

 

    

 
Grundskola  Gymnasieskola 

 
97%  90% 

 Trivs på sin fritid  Trivs på sin fritid 

 96% Tjej 90% 

 97% Kille 89% 

    
    

 

 

 

Ungdomar som tycker att  

de kan påverka i skolan 

Grundskola 
 

Gymnasieskola 

40%  55% 

39% Tjej 57% 

40% Kille 53% 
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44%

27%
32%

40%
48%48% 46% 47% 51%

0%

50%

100%

Tjej Kille Tjej Kille

Grundskola Gymnasieskola

Intressad av politik
Intresserad av samhällsfrågor i allmänhet
Intresserad av vad som händer i andra länder

Ungdomar med samhälls- och omvärldsintresse 2019, per kön och årskurs
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar med positiv framtidstro 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

LIVET & FRAMTIDEN 

66% 63%
52%

57%

0 %

50 %

100 %

Tjej Kille Tjej Kille

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som litar på andra 

människor 2019, per kön och årskurs

75%
84%

69%

84%
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50 %

100 %

Tjej Kille Tjej Kille

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som litar på sin egen 

förmåga att klara av saker 2019,

per kön och årskurs

248



 

 

10 

Bilaga 
 

Finspång      

          

Ungdomar med minst en nära vän Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187)   

90% 93% 91%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=110) Kille (n=112) Totalt (n=222)   

93% 85% 89%   

          

Ungdomar med bra hälsa Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=91) Kille (n=97) Totalt (n=188)   

67% 76% 72%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=110) Kille (n=113) Totalt (n=223)   

53% 61% 57%   

          

Ungdomar som ofta är stressade Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=84) Kille (n=81) Totalt (n=165)   

54% 25% 39%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=105) Kille (n=102) Totalt (n=207)   

49% 31% 40%   

          

Ungdomar som alltid/ofta känner att de duger som de är Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=91) Kille (n=97) Totalt (n=188)   

49% 74% 62%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=109) Kille (n=113) Totalt (n=222)   

56% 64% 60%   
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Ungdomar med tobaksbruk Finspång - 2019 

Grundskola 

  Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187) 

Röker 10% 3% 6% 

Snusar 0% 3% 2% 

Röker och snusar 3% 8% 6% 

Gymnasieskola 

  Tjej (n=109) Kille (n=113) Totalt (n=222) 

Röker 18% 12% 15% 

Snusar 2% 10% 6% 

Röker och snusar 6% 10% 8% 

 

Ungdomar som använt narkotika Finspång - 2019 

Grundskola 

  Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187) 

En gång 2% 0% 1% 

Flera gånger 0% 3% 2% 

Gymnasieskola 

  Tjej (n=109) Kille (n=113) Totalt (n=222) 

En gång 3% 9% 6% 

Flera gånger 5% 4% 5% 

          

Ungdomar som har druckit sig berusade Finspång - 2019 

Grundskola 

  Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187) 

En gång 7% 8% 7% 

Flera gånger 4% 5% 5% 

Gymnasieskola 

  Tjej (n=108) Kille (n=112) Totalt (n=220) 

En gång 10% 10% 10% 

Flera gånger 41% 34% 37% 
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Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal Finspång - 2019 

Grundskola 
Tjej (n=86) Kille (n=94) Totalt (n=180) 

14% 16% 15% 

Gymnasieskola 
Tjej (n=108) Kille (n=104) Totalt (n=212) 

10% 6% 8% 

        

Ungdomar som utsatts för elaka kommentarer eller att någon 

lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala medier 
Finspång - 2019 

Grundskola 
Tjej (n=89) Kille (n=90) Totalt (n=179) 

39% 23% 31% 

Gymnasieskola 
Tjej (n=109) Kille (n=103) Totalt (n=212) 

34% 25% 30% 

        

Ungdomar med positiv framtidstro Finspång - 2019 

Grundskola 
Tjej (n=86) Kille (n=88) Totalt (n=174) 

88% 88% 88% 

Gymnasieskola 
Tjej (n=106) Kille (n=101) Totalt (n=207) 

88% 87% 87% 
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Ungdomsenkät 

Om mig 

2019 
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Hej, 
 
Om mig är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i 

Östergötland. Resultaten kommer att användas för att uppmärksamma vad ni unga tycker. 
Innan du börjar ska du veta att: 

- Det är helt frivilligt att delta i enkäten 

- Du kan hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på genom att trycka på knappen 
"Nästa (svar sparas)”  

 
- Dina svar är anonyma vilket betyder att vi inte kan veta vilken login-kod just du har fått. 

Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och länets 
kommuner. Dina svar är betydelsefulla och kommer användas som kunskapsunderlag för 
förbättringar i skolor och kommuner och kan även komma att användas för forskning. Den 

lagliga grunden till att dina personuppgifter samlas in är att det finns ett viktigt allmänt 
intresse att få information om vad som kan förbättras inom verksamheter som arbetar med 

barn och unga. Region Östergötland och kommunerna har gemensamt ansvar för att skydda 
dina svar enligt Dataskyddsförordningens regler. Dina svar sparas i en databas så länge det 
behövs i arbetet för ungdomar i Östergötlands län. Mer information och kontaktuppgifter till 

Region Östergötlands dataskyddsombud hittar du i Brev till elever 2019- information enligt 
dataskyddsförordningen.  

Vill du veta mer om enkäten eller komma i kontakt med oss som ansvarar för Om mig kan du 
besöka http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat  

Välkommen att starta enkäten! 
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Alla familjer är olika. Ibland bor man med bara en förälder och ibland lever 
man med två familjer. Vi skulle vilja veta hur det ser ut för dig. 
 

Den här frågan handlar om hem där du bor hela tiden eller för det mesta.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Är du…?  

 

 Tjej  

 Kille  

 Annan könsidentitet (om du är eller känner dig tillhöra annat kön än tjej eller kille)  

 

 

2. Var är du född? 

 

 Sverige  

 Övriga Norden 

 Övriga Europa 

 Övriga Världen 
 

3. Var är dina föräldrar/vårdnadshavare födda?  

 

 Sverige 

 Övriga Norden 

 Övriga Europa 

 Övriga Världen 

 

 

 

 

4. Hur bor du? 

(Du kan kryssa flera alternativ om du bor på mer än ett ställe) 

 Bor med gifta/sammanboende föräldrar/vårdnadshavare 

Bor växelvis med skilda/separerade föräldrar/vårdnadshavare  

     (oavsett om du bor mer hos någon av dem) 

 Bor med en förälder/vårdnadshavare  

 Bor i familjehem eller ungdomshem 

 Bor på skolinternat eller elevhem 

 Bor utan vuxna (exempelvis själv, med kompis eller sambo) 

 Bor på annat sätt, skriv hur: _________________________ 

 

 
 

Om mig inkluderar alla ungdomar. För att svara på enkäten behöver man inte 
definiera sig om man inte känner att det är okej. Vi frågar efter könsidentitet 

för att få kunskap om eventuell diskriminering av kön bland ungdomar.  
 

BAKGRUND 
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5. Vilken kommun bor du huvudsakligen i?  

       (Den kommun du är folkbokförd i)  

Rullista över länets 13 kommuner och alternativet Annan kommun utanför länet  

 

Om kommun Linköping, Norrköping eller Motala:  

Vilket bostadsområde bor du i? 

Rullista med bostadsområde och svarsalternativet Vill inte uppge bostadsområde  

(max 2 alternativ) 

 

Endast gymnasieskolan: 

6. Vad går du?  

 Högskoleförberedande program  

 Yrkesförberedande program 

 Introduktionsprogram 

 Gymnasiesärskola 

Om introduktionsprogram:  

Vilket år är du född? 

 2002  

 2001  

 2000 

 1999 eller tidigare 

Om Högskoleförberedande eller yrkesförberedande program: 

Vad går du för gymnasieprogram? 

Rullista med de nationella gymnasieprogrammen 

Ekonomiprogrammet  

Estetiska programmet  

Humanistiska programmet  

Naturvetenskapsprogrammet  

Samhällsvetenskapsprogrammet  

Teknikprogrammet  

Barn och fritidsprogrammet  

Bygg- och anläggningsprogrammet  

El- och energiprogrammet  

Fordons- och transportprogrammet  

Handels- och administrationsprogrammet  

Hantverksprogrammet  

Hotell- och turismprogrammet  

IB-programmet 

Industritekniska programmet  

Naturbruksprogrammet  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

VVS- och fastighetsprogrammet  

Vård- och omsorgsprogrammet  

Annan utbildning inom gymnasieskolan 

BAKGRUND 
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1. Hur ofta tycker du att dina föräldrar (vårdnadshavare)… 

 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

ställer upp för dig om du får problem?      

hjälper dig med läxor eller skolarbeten?      

tar sig tid att lyssna på dig?      

 
 

2. Hur mycket vill du att dina föräldrar (vårdnadshavare) ska veta om ditt liv? 
 

 Mer 

än nu 

Lite mer 

än nu 

Bra som 

det är 

Lite mindre 

än nu 

Mindre än 

nu 

Om vad du gör på datorn/internet      

Om hur du mår      

Om var du är på fritiden       

Om hur du har det med kompisar      

 
 

3. Hur mycket kan du vara med och påverka vad som händer i din 

familj?  

(T ex vad ni ska äta till middag, göra på lovet eller vilka kompisar du får ha). 

 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Ganska lite 

 Väldigt lite 

 Vill inte påverka 

 

4. Hur ofta upplever du att din familj har råd att göra/köpa samma 

saker som de flesta andra på din skola?  

 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

  

FAMILJ & VÄNNER 
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5. Har du någon riktigt bra kompis som du kan lita på och berätta personliga 

saker för? 

 

 Ja, flera 

 Ja, en 

 Nej 

 

 

 

 

 

 
 
6. Har du en kärleksrelation till någon just nu? 

 Ja 

 Nej 

Vet ej 

 
 

Om nej eller vet ej på fråga 1: 
Skulle du vilja ha en kärleksrelation just nu? 

 

 Ja 

 Kanske 

 Nej 

 

 

Om ja på fråga 1: 
Hur mår du i din kärleksrelation? 

 Oftast bra 

 Ibland bra och ibland dåligt 

 Oftast dåligt 

 

 

 

 

  

FAMILJ & VÄNNER 

En kärleksrelation till en partner kan beskrivas på många sätt. 

Man kan känna sig stark och lycklig eller tvärtom sårbar och olycklig… 
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1. Hur tycker du att din hälsa är?  

 

 Mycket bra  

 Bra 

 Någorlunda  

 Dålig  

 Mycket dålig  

 

 

2. Hur tycker du att du sover? 

 

 Mycket bra  

 Ganska bra 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 

 

3. Hur ofta har du haft något av dessa besvär under denna termin? 
 Nästan  

varje dag 

Någon gång  

i veckan 

Någon gång  

i månaden 

Sällan  

eller aldrig 

Ont i huvudet     

Ont i magen (inte mensvärk)     

Ont i nacke/axlar         

 

 

Om nästan varje dag/någon gång i veckan:  

Brukar din magont, huvudvärk och/eller värk i nacke/axlar hindra dig i 

dina vardagliga aktiviteter (som att du missar skolarbete/läxor och/eller 

avstår från fritidsaktiviteter och att träffa kompisar)?  

 Ja  

 Nej 

 

 

  

När man pratar om hälsa tänker många mest på hur man äter och tränar men hälsa 

handlar om hela dig – hur du mår både fysiskt och psykiskt.  

Hur stressad du är, vad du tycker är meningsfullt i livet och vilket självförtroende du har 

hör också ihop med hälsa. 

HÄLSA & LIVSSTIL 
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HÄLSA & LIVSSTIL 
 

4. Hur ofta har du haft något av dessa besvär under denna termin? 
 Nästan  

varje dag 

Någon gång  

i veckan 

Någon gång  

i månaden 

Sällan  

eller aldrig 

Oro/Ångest      

Nedstämd/Deprimerad     

 

 

Om nästan varje dag/någon gång i veckan oro/ångest: 

Brukar din ångest/oro hindra dig i dina vardagliga aktiviteter (som att du 

missar skolarbete/läxor och/eller avstår från fritidsaktiviteter och att 

träffa kompisar)?  

 Ja  

 Nej 

 

 

Om nästan varje dag/någon gång i veckan nedstämd/deprimerad: 

Brukar din nedstämdhet/depression hindra dig i dina vardagliga aktiviteter 

(som att du missar skolarbete/läxor och/eller avstår från fritidsaktiviteter 

och att träffa kompisar)?  

 Ja  

 Nej 

 

 

Informationsruta till ett eller flera av svarsalternativen Nästan varje dag/Någon gång i veckan  

 

 

 

 

 
 

 

  

Tänk på att vi inte kommer att kunna koppla ditt svar till dig. 

Om du behöver stöd eller hjälp så kan du ta kontakt med skolsköterskan, kuratorn, 

ungdomshälsan/ungdomsmottagningen eller någon annan person som du litar på. 
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5. Har du någon funktionsnedsättning eller sjukdom? 

 

 Nej  

 Ja 

 Vet ej 

 

 

Om ja/vet ej: Vad för slags funktionsnedsättning eller sjukdom?  

 Fysisk funktionsnedsättning (t.ex. Rörelsehinder, Cerebral pares, 

ryggmärgsbråck) 

 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. ADHD, ADD, autism/Asperger) 

 Annan psykiatrisk diagnos (t.ex. depression, någon typ av ångestsyndrom) 

 Intellektuell funktionsnedsättning (t.ex. utvecklingsstörning) 

 Läs-/skrivsvårigheter/dyslexi 

Långvarig sjukdom (t.ex. diabetes, allergi, astma, epilepsi) 

 Annan (t.ex. migrän, hörsel- eller synnedsättning)_____________________ 

Jag är osäker på om/vilken funktionsnedsättning jag har 

Jag har ingen funktionsnedsättning eller sjukdom 

 

 

6. Hur ofta känner du … 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

att du duger precis som du är?      

att du är nöjd med hur du ser ut?      

att du kan vara dig själv?      

 

  

 

En funktionsnedsättning betyder att man har en kroppslig, intellektuell 

(utvecklingsstörning) eller psykisk begränsning. Det kan vara i olika grad och 
påverka livet olika mycket.  
 
En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en 

sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet. 

 

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera 
fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka 
livet olika mycket. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en 
sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet. 

 

HÄLSA & LIVSSTIL 
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7. Hur brukar du känna dig en vanlig dag i skolan? 

Dra varje bild till den ruta som känns mest rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Känner mig ofta Känner mig sällan Känner mig ibland 

Trö tt 

Sjä lvsä ker 

Ledsen 

Utträ käd Mötiveräd Lugn 

Omtyckt Irriteräd 

Stressäd Gläd Orölig 

Duktig 

HÄLSA & LIVSSTIL 
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8. Hur ofta på skoldagar (måndag-fredag)… 

 Varje 

dag 

3-4 gånger  

i veckan 

1-2 gånger  

i veckan 

Mer sällan 

eller aldrig 

äter du frukost?     

*äter du skollunch?     

äter du lagad mat på kvällen (middag)?      

 

*Årskurs 8: äter du skollunch (eller på hemkunskapen)? 

 
 
9. Hur ofta äter du… 
 2 gånger varje 

dag eller mer 

1 gång 

varje dag 

Några gånger 

i veckan 

1 gång i veckan 

eller mindre 

grönsaker eller rotfrukter  

(färska, frysta eller tillagade)? 
    

frukt eller bär (färska, frysta, 

konserverade etc.)?  
    

fisk eller skaldjur (som huvudrätt, 

i sallad eller som pålägg)?  
    

kakor, choklad, godis, chips eller 

läsk?  

 

 

    

10. Vad har du för… 

Längd       cm 

Ange i hela  
centimeter 

 

Vikt       kg 

Ange i hela kg 

 

 

 

 

  

                                         Om du veta mer om hälsa och livsstil så hittar du länkar i slutet av enkäten. 

 

 

 

 

 

HÄLSA & LIVSSTIL 
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1. Röker du cigaretter? 

 

 Nej  

 Ja, ibland 

 Ja, varje dag  

 

Om nej:  

Har du någon gång provat att röka cigaretter? 

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 

Brukar du besväras av cigarettrök? 

 

 Nej 

 Ja, hemma 

 Ja, i skolan  

 Ja, på andra platser  

 

Om ja:   

Vilken årskurs gick du i när du rökte första gången?   

   

  ______ 

   

 

Röker du på skoltid? 

 

 Nej  

 Ja 

 

Var får du tag på cigaretter? 

 

 Köper själv i till exempel butik, bensinstation, kiosk 

 Köper från någon som säljer till ungdomar  

 Från kompisar  

 Från föräldrar(vårdnadshavare) 

 Från syskon/släktingar 

 På fest 

 På annat sätt, skriv hur:______________________ 

  

TOBAK & ALKOHOL 
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Skulle du vilja sluta röka? 

 Ja, nu  

 Ja, men inte just nu 

 Nej 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Finns det någon som röker på skolområdet?   

 

 Nej  

 Elever 

 Personal 

 Andra 

 

 

 

  

Det finns bra hjälp för att sluta röka.  

 

Du kan börja med att prata med någon som stöttar dig, skolsköterskan eller 

ungdomshälsan/ ungdomsmottagningen eller genom UMO:s app som heter 

Fimpaaa! Du kan också sms:a ordet ”FRI” till 070-195 89 19, för att få 

tobaksavvänjning inom Folktandvården i Östergötland. 

TOBAK & ALKOHOL 
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3. Snusar du? 

 

 Nej  

 Ja, ibland 

 Ja, varje dag  

 

 

Om ja:  

Vilken årskurs gick du i när du snusade första gången?   

   

  ______ 
 

Snusar du på skoltid? 

 

 Nej  

 Ja 

 

  

Var får du tag på snus? 

 

 Köper själv i till exempel butik, bensinstation, kiosk 

 Köper från någon som säljer till ungdomar  

 Från kompisar  

 Från föräldrar(vårdnadshavare) 

 Från syskon/släktingar 

 På fest 

 På annat sätt, skriv hur:______________________ 

 

 

Skulle du vilja sluta snusa? 

 

 Ja, nu 

 Ja, men inte just nu  

 Nej 

 

 

 

 

 

  

Det finns bra hjälp för att sluta snusa. Det viktigaste är att du själv vill.  

Du kan börja med att prata med någon som stöttar dig, skolsköterskan eller 

ungdomshälsan/ungdomsmottagningen. Du kan också sms:a ordet ”FRI” till        

070-195 89 19, för att få tobaksavvänjning inom Folktandvården i Östergötland. 

TOBAK & ALKOHOL 
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4. Har du någon gång druckit alkohol (räkna inte med lättöl eller svag cider)? 

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 

Om ja en/flera gånger:  

 

Vilken årskurs gick du i när du drack alkohol första gången? 

 

______ 
 

Har du druckit så mycket alkohol att du känt dig full/berusad? 

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 

Var har du fått alkohol ifrån? 

  

 Köpt själv till exempel via Internet, utomlands, på restaurang

 Köpt från någon som säljer till ungdomar  

 Från mina kompisar  

 Från mina syskon  

 Fått av mina föräldrar(vårdnadshavare) 

 På fest 

 Tagit hemifrån utan tillstånd  

 På annat sätt, skriv hur:_______________________________ 

 

Om ja flera gånger: 

Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret… 

Hur ofta har du druckit alkohol?  

 

 Aldrig 

Några enstaka gånger 

Varje månad 

Varje vecka/helg 
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Om druckit alkohol senaste halvåret: 

 

Hur många gånger har du druckit alkohol under de senaste fyra veckorna?  
 

Ingen gång  

1 gång  

2-4 gånger  

Mer än 4 gånger 

 

5. Har du blivit bjuden på alkohol av dina föräldrar (vårdnadshavare)?  

  

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 

 

 

 

 

 

6. Har du någon gång blivit erbjuden narkotika? 

 

 Nej  

 Ja, erbjuden att prova 

Ja, erbjuden att köpa 

 

Om ja: Vilken typ av narkotika (om du vet det)?  

 
 

  

Med narkotika menar vi till exempel hasch, amfetamin, marijuana och droger 

som till exempel spice. Vi menar även narkotikaklassade läkemedel som du inte 

har fått i samband med sjukvård. 

TOBAK & ALKOHOL 
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7. Har du någon gång använt narkotika? 

 

 Nej  

Ja, en gång 

Ja, flera gånger 

 

Om ja, använt en/flera gånger:  
 

Vilken typ av narkotika har du använt (om du vet det)?  

 
 

 
 
 

Vilken årskurs gick du i när du använde narkotika första gången?  
 
______  

 
 

Var har du fått narkotika ifrån?  

Köpt från någon som säljer narkotika 

Köpt från Internet  

 Från mina kompisar  

 Från mina syskon 

 På fest 

 På annat sätt, skriv hur: _______________________________  

 

 

8. Har du under de senaste två terminerna fått undervisning om… 
 
 Ja Nej Vet inte 

tobak?    

alkohol?    

narkotika?    
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Endast gymnasieskolan 

 

9. Har du tagit något dopningspreparat (anabola androgena steroider) 

för att få större muskler eller för att prestera bättre i idrott? 

 

Nej 

Ja  

Vet inte  

 

10. Har du deltagit i spel om pengar (till exempel nätkasino, betting, 

spelautomater)? 

 

 Nej 

 Ja, en gång 

 Ja, några gånger 

 Ja, spelar ofta 
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11. Vad tycker du är okej för någon som går i åttan/årskurs 2 på 

gymnasiet? 

 
 Okej Inte okej 

Att dricka ett glas alkohol någon enstaka gång   

Att dricka alkohol så att man blir berusad   

Att feströka   

Att röka varje dag   

 

 

12. Vad tror du att dina föräldrar(vårdnadshavare) tycker är okej för dig 

nu när du går i åttan/årskurs 2 på gymnasiet? 
 

 Okej Inte okej 

Att dricka ett glas alkohol någon enstaka gång   

Att dricka alkohol så att man blir berusad   

Att feströka   

Att röka varje dag   

 
 

 

 

 

  

Om du vill veta mer om alkohol, tobak och narkotika så hittar du länkar i slutet av 

enkäten 
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Fysisk aktivitet är all aktivitet som får ditt hjärta att slå snabbare och som gör att du 

blir varm och ibland andfådd.  

Det kan vara vardagsmotion och träning som till exempel: snabba promenader, 

fotboll, simning, ridning, dans, styrketräning eller när man cyklar/går till skolan i 

raskt tempo. 

 

 

 

 

 

1. Har du någon fritidsaktivitet (som du gör varje vecka)? 
 

 

Gör jag 

inte 

1 gång 

per vecka 

2-4 gånger 

per vecka 

5-7 gånger 

per vecka 

Lagidrott (ex fotboll, ishockey, handboll)     

Individuell idrott i förening (ex orientering, ridning, 

kampsport) 

    

Träning på egen hand (ex promenad, jogging, gym)     

Teater, bild, spelar instrument eller sjunger i kör      

Dans     

Datorspel/TV-spel eller liknande     

Vistas i naturen/friluftsaktivitet     

Andra aktiviteter:______________________     

 

 

 

2. Hur många dagar i veckan brukar du vara fysiskt aktiv i minst en timme? 

(Räkna ihop all tid som du är fysiskt aktiv varje dag) 

 Ingen dag 

 1 dag i veckan 

 2 dagar i veckan 

 3 dagar i veckan 

 4 dagar i veckan 

 5 dagar i veckan  

 6 dagar i veckan 

 7 dagar i veckan 
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3. Hur många timmar i snitt per dag brukar du: 
  

Inte 

alls 

 

30 

min 

 

1 

tim 

 

 2 

tim 

 

3 

tim 

 

4 

tim 

 

5 

tim 

 

6 

tim 

 

7 tim  

eller mer 

Spela tv-, data- eller mobilspel         

Använda sociala medier (ex 

snapchat och instagram) 

       

Se på film, serier, tv-program 

eller videoklipp (ex. Youtube)? 

       

Använda digitalt verktyg (ex 

surfplatta eller dator) för 

skolundervisning och läxor? 

       

Söka information eller läsa 

tidningar på internet 

      

 

4. Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig eller lagt ut känsliga 

bilder/filmklipp på sociala medier?  

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 Jag har aldrig använt sociala medier  

 

5.  Har det hänt att någon mot din vilja sökt kontakt med dig på sociala 

medier för att prata om sex?  

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Jag har aldrig använt sociala medier  

  

6. Har det hänt att du har ångrat bilder eller kommentarer som du har lagt 

ut på sociala medier?  

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Jag har aldrig använt sociala medier  
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7. Hur ofta upplever du detta i skolan?  
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Att du har arbetsro på lektionerna      

Att du ger upp när skoluppgifterna är svåra      

Att det är bra stämning      

Att du behandlas rättvist av lärarna      

Att lärarna ser vad du är bra på      

Att lärarna ger dig stöd och hjälp att utvecklas      

 

8. Hur mycket kan du vara med och påverka i din skola?  

 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Ganska lite 

 Väldigt lite 

 Vill inte påverka 

9.  Hur skulle det kännas att vända sig till någon av dessa om du får något 

problem eller bekymmer? 

Dra varje bild till den ruta som känns mest rätt.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Skulle kännas lätt att 

vända sig till 
Vet inte Skulle kännas svårt att 

vända sig till 

Ungdoms 

hälsa/ 

mottagning 

Lärare/ 

Mentor 

Annan skol-
personal 

(T.ex. personal 
på fritidsgård/ 

kafeteria) 

Elevhälsan 
på skolan  

( ex 
kurator/skol- 

sköterska) 

Tränare/ 

Ledare på 
fritiden  

Rektor  
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10. Hur ofta känner du dig trygg? 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

I skolan      

Hemma       

 

Om aldrig/sällan/ibland otrygg i skolan och/eller hemma:  

Skulle du vilja berätta om vad som får dig att känna dig otrygg? 
 

 

 

 

Till aldrig/sällan/ibland trygga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Har du skolkat någon gång i högstadiet/gymnasiet? 

Nej, aldrig 

Ja, någon enstaka gång 

Ja, några gånger per termin 

Ja, några gånger i månaden  

Ja, några gånger i veckan 

 

  

SKOLA & FRITID 

Tänk på att vi inte kommer att kunna koppla ditt svar till dig. 

Om du behöver stöd eller hjälp så kan du ta kontakt med skolsköterskan, 

kuratorn, ungdomshälsan/ungdomsmottagningen eller någon annan 

person som du litar på. 

 

Med skolk menar vi ogiltig frånvaro ifrån skolan, under hela dagar eller 

enstaka lektioner, oavsett skäl.  
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12. Har du blivit mobbad under denna termin?  

 

 Nej 

 Ja, av elever 

 Ja, av personal 
 

Om ja: Har du fått hjälp?  

 Ja, av skolpersonal  

 Ja, av familj eller släkt 

 Ja, av vänner 

Ja, av någon annan 

Nej 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Med mobbning menas upprepade kränkningar under en längre tid. Mobbning 

kan vara både fysisk och psykisk. Det kan exempelvis handla om utfrysning, 

hot, ryktesspridning eller våld i olika former.  

Mobbning kan finnas i skolan, på fritiden eller på nätet. 

 

SKOLA & FRITID 

Du har rätt att få hjälp och stöd om du (eller någon du känner) är utsatt för mobbning. 

Om du redan har berättat för skolpersonal och inget händer så kan du kontakta Barn- 

och elevombudet vid Skolinspektionen. Kontaktuppgifter och länk till hemsida finns i 

slutet av enkäten. 
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1. Hur trivs du med: 

 Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Kompisar     

Fritiden     

Familjen     

Din skola     

Ditt bostadsområde     

Din hemstad     

 

2. Hur mycket litar du på…     

  Mycket Ganska 

mycket 

Ganska 

lite 

Lite 

andra människor?      

din egen förmåga att klara av saker ?      

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur mycket kan du vara med och påverka i din hemstad/kommun?  

 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Ganska lite 

 Väldigt lite 

 Vill inte påverka 

 

4. Vill du vara med och påverka olika saker i din hemstad/kommun? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

 

Kommunen har hand om till exempel skola, idrottsanläggningar, fritidsgårdar och 

parker. Alla som bor i en kommun ska kunna vara med och påverka hur saker och ting 

ska vara i kommunen. Det sker huvudsakligen genom att rösta i val men det går även 

att vara delaktig på andra sätt.  
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Om ja:   

Hur skulle du kunna tänka dig att framföra dina förslag om 

kommunen? 

 Kan jag 

tänka mig 

Vill jag 

Inte göra 

 

Vet inte 

Via ett politiskt parti/ungdomsförbund    

Via förening eller organisation    

Via internet/sociala medier    

Via en tjänsteperson eller politiker    

Via elevråd/elevkår på min skola    

 

 

5. Hur intresserad är du av följande: 

 Väldigt 

mycket 

Ganska 

mycket 

Ganska 

lite 

Inte 

alls 

Politik     

Samhällsfrågor i allmänhet     

Vad som händer i andra länder     

 

 

6. Om det var val idag och du fick rösta – skulle du rösta? 
 

 Ja, helt säkert  

 Ja, troligen 

 Nej, troligen inte 

 Nej, absolut inte 

  

LIVET & FRAMTIDEN 

277



26 
 

 

 

 

 

 

 

7. Hur ser du på din framtid? 

 

 Mycket positivt  

 Ganska positivt 

 Ganska negativt 

 Mycket negativt 

 

 

8. Vad tycker du är viktigast för att du ska trivas i din kommun i framtiden? 
Markera högst sex alternativ.  

 
 
 

 

  

  

 Möjlighet till arbete   

 Möjlighet till fortsatta studier   

 Tillgång till hälso- och sjukvård och annan samhällsservice 

 Utbud av affärer och företag 

 Utbud av fritidsaktiviteter och nöjesliv  

 Trygga bostadsområden och allmänna platser 

 Närhet till natur/naturupplevelser 

 Bra miljö för barn att växa upp i   

 Möjlighet att resa inom kommun och län  

 Att kommunen värnar om miljö och klimat 

 Att alla har samma värde och respekt 

 Att invånarna litar på varandra 

 Att invånarna litar på samhällsservice (som skola och socialtjänst), polis och 

rättsväsende  

 Att invånarna har hög delaktighet och stort inflytande i kommunens 

utveckling   

 God sammanhållning och många mötesplatser för umgänge och integration 

 Annan anledning: 
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9. Vill du hjälpa till att tolka resultatet på en fråga från förra årets enkät? 

 Ja (du kommer att få se en bild av hur ungdomar svarade på en fråga i förra årets enkät)  

 Nej 

 

Om ja grundskolan:  

Den här bilden visar att andelen stressade elever är hög i grundskolan. 

 

 

  

Vad tror du att stressen kan bero på? 

 

 

 

 

Vad tror du behövs för att minska stress i skolan och samhället? 
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Om ja gymnasieskolan: Den här bilden visar att andelen gymnasieungdomar 

med god hälsa har minskat de senaste fem åren 

                

 

Vad tror du att minskningen kan bero på? 

 

 

 

 

Vad tror du behövs för att den negativa utvecklingen ska vända? 
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Utvärderingsfråga till alla: 

10. Har vi missat någon fråga som är viktig för dig eller har du 

andra synpunkter på enkäten?  
 

 

 

 

Tryck på knappen "Skicka" för att skicka in dina svar.  

BAKGRUND 
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Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! 

 

Om du vill veta mer: 

 

Hälsa och livsstil 

www.umo.se 

http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/ 

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Stress/ 

https://elev.skolinspektionen.se/sv/ 

www.drugsmart.com 

 

Mobbning 

Berätta alltid för någon som du litar på om du eller någon du känner är utsatt för mobbning. 

Om du redan har berättat för skolpersonal och inget händer så kan du kontakta Barn- och 

elevombudet vid Skolinspektionen via beo@skolinspektionen.se 

 

För frågor och kontakt angående undersökningen du just svarat på: 

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Ungdomsenkat  
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
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Kommunstyrelsen  

 
 

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 

 
Sammanfattning 

Adam Qvarfordt har lämnat in ett e-förslag om att kommunen ska tillskapa en 
frisbeegolfbana i anslutning till Arena Grosvad. E-förslaget stöds av 32 personer.  
Förvaltningen har utrett förslaget i nära samarbete med de aktiva som själv har 
haft flera väldokumenterade idéer kring utformningen. Förvaltningens 
bedömning beskrivs nedan. Kostnaden för att anlägga en bana bedöms uppgå till 
270 000 kronor. Till detta kommer ett visst sköteselbehov som beräknas kosta 
25 000 kronor per år. Finansiering är möjlig inom ramen investeringsbudgetens 
anslag för offentliga miljöer för anläggandet och skötselkostnaden ryms inom 
fritidsbudgetens anslag. Förvaltningen föreslår att e-förslaget ges ett positivt 
svar. 
 
Bakgrund 

Adam Qvarfordt skriver i sitt e-förslag:  ”Discgolf är en sport som vuxit snabbt 
på sistone och fortsätter att växa allt mer. Finspångs skogar vore den perfekta 
platsen för en naturskön bana. Då många som utövar sporten gärna reser för att 
prova nya banor skulle Finspång få fler besökare utifrån. Alla spelare från 
Finspång tvingas åka till grannkommunerna som redan har en eller fler banor.” 
 
Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens presidium har som vägledning 
inför utredningen av förslaget varit positiv med utgångspunkt i att förslaget 
innebär ett sätt att stimulera spontanidrottandet utan stora kostnader för den 
enskilde.  
 
Förvaltningens utredning och bedömning 

Förvaltningen har utrett förslaget och vill redovisa följande bedömning: 
Anläggandet av en Discgolf/Frisbeegolfbana bedöms som både möjlig till 
relativt rimliga kostnader och som en attraktion som ytterligare förstärker 
Finspångs utbud för idrott, lek och rekreation. Dessutom torde den attrahera 
såväl mer tävlingsinriktade utövare samtidigt som den erbjuder människor i olika 
åldrar – barnfamiljer, ungdomar, ”leksugna” vuxna utan tävlingsambitioner med 
flera - ett alternativ till annan motion och främja utevistelse. 
 
Placeringen av banan föreslås ske i ett område norr om och i nära anslutning till 
Arena Grosvad på mark som idag består i huvudsak av öppna fält (se karta). 
Marken ägs av Finspångs kommun.  
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Placeringen av banan på denna plats förstärker området med ytterligare 
attraktivitet och betonar områdets karaktär som kommunens och tätortens 
centrala plats för idrotts- och fritidsaktiviteter. Bedömningen är att förslaget och 
placeringen bidrar till en fortsatt positiv utveckling av området. 
 
Banan innebär en utformning med 18 discgolfbanor/hål med varierande längd. 
Anläggandet innebär investeringar i discgolfburar, utkastplatser, skyltning och 
vissa avgränsande markeringar i enkel form, papperskorgar och ett antal 
parkbänkar som rast/viloplatser. Till detta kommer kostnader för själva 
anläggandet i form av markarbeten, vilket inte handlar om några större ingrepp, 
samt viss röjning av vegetation. Banans längd är totalt ca 3,5 km med den 
sträckning som i beredningsfasen diskuterats med de aktiva och förslagsställaren. 
Den slutliga utformningen och placeringen av hålen kommer att ske i samarbete 
med de aktiva som ligger bakom e-förslaget så att banan blir så bra som möjligt. 
 
En naturvårdsbedömning har skett av området som inte visar på några hinder för 
anläggandet. Visst skydd mot trädskador kommer att genomföras. Bygglov 
erfordras ej. 
 
Kostnadsbedömningen för anläggandet uppgår till 270 000 kronor. 
Finansieringen av banan föreslås ske inom investeringsbudgetens anslag för 
”Offentliga miljöer”. Ett visst skötselbehov finns såsom underhåll av bänkar, 
soptömning och viss markskötsel. Kostnaden för detta beräknas till 25 000 
kronor per år. Detta bedöms rymmas inom fritidsbudgetens drift. 
 
Vid ett snart och positivt beslut är bedömningen att anläggningen bör kunna 
anläggas så att den kan tas i bruk till sommaren 2020. 
 
Då detta är ett inkommet e-förslag betyder det att både förslaget och ekonomin 
behöver behandlas och beslutas i kommunfullmäktige. Detta skiljer sig i detta 
fall mot de gånger kommunstyrelsen på delegation fattar beslut om att anslå 
medel inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsbudgeten. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att tillstyrka förvaltningens förslag om att anlägga en frisbeegolfbana 
enligt ovanstående beskrivning inom en kostnadsram om 270 000 kronor 

2. Att finansiering sker inom investeringsbudgetens anslag för ”Offentliga 
miljöer” och att den årliga skötselkostnaden belastar fritidsbudgeten 

3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från 
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt  

4. Att meddela förslagsställaren om beslutet. 
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Discgolf i Finspång 

Sammanfattning 

En discgolfbana saknas i Finspång. 

Beskrivning 

Discgolf är en sport som vuxit snabbt på sistone och fortsätter att växa allt mer. 
Finspångs skogar vore den perfekta platsen för en naturskön bana. 
Då många som utövar sporten gärna reser för att prova nya banor skulle Finspång få fler besökare utifrån. 
Alla spelare från Finspång tvingas åka till grannkommunerna som redan har en eller fler banor. 

 

Förslagsställare 

Adam Qwarfordt  

Startdatum 

2019-08-19 

adam.qwarfordt@outlook.com 

 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 
Adam 

Qwarfordt 

2019-

08-19 
 

 2 
Robin 
Levander 

2019-
08-19 

Mycket bra förslag! Vi är många utövare från Finspång som åker till frisbeegolfbanor 
i närliggande kommuner i Östergötland/Närke/Södermanland.  
Discgolf finns i alla kommuner i Östergötland men tyvärr ännu inte i Finspång. 

 3 
Niklas 
Lindbderg 

2019-
08-19 

Precis som beskrivningen säger. Hade varit trevligt att kunna spela på hemmaplan! 

 4 Ola Pynnönen 
2019-
08-19 

 

 5 Markus Rautio 
2019-
08-19 

 

 6 
Mattias 
Hagström 

2019-
08-19 

 

 7 
Matthias 
Karlsson 

2019-
08-19 

 

 8 
Evelina 
Lindberg 

2019-
08-19 

 

 9 
David 
Andersson 

2019-
08-19 

 

 10 Pontus Almen 
2019-
08-19 

 

 11 
Jonas 
Karlsson 

2019-
08-19 

 

 12 Ida Rydberg 
2019-
08-19 

 

 13 
Johan 
Helgesson 

2019-
08-19 

 

 14 Iain Anderson 
2019-
08-19 

Fantastiskt bra förslag med begränsad kostnad dessutom 

 15 Kenny Jakku 
2019-
08-19 

Ja det är verkligen på tiden att vi iaf får en discgolfbana i Finspång,  
med tanke på alla perfekta platser som finns i de olika parkerna osv.  
Och vad kan ett stålrör med ett gäng kedjor kosta liksom?  
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

Det skulle ju curtan eleverna kunna fixa ett gäng. 

 16 Isak Wincent 
2019-
08-20 

 

 17 
Malin 
Fritiofsson 

2019-
08-20 

 

 18 Eija Rautio 
2019-
08-20 

Bra förslag! 

 19 
Karl-Simon 
Sundell 

2019-
08-20 

 

 20 
Tomas 
Gunnarsson 

2019-
08-20 

 

 21 Emilia Rickard 
2019-
08-21 

 

 22 Tobias Lindros 
2019-
08-21 

 

 23 Anna Rautio 
2019-
08-21 

 

 24 
Mathias 
Fredriksson 

2019-
08-22 

 

 25 Hampus Helin 
2019-
08-26 

 

 26 Marie Helin 
2019-
08-26 

 

 27 Emil Gjein 
2019-
08-26 

 

 28 
Martin 
Gottleben 

2019-
08-26 
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2019-
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 30 
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2019-
08-26 

 

 31 
Mathew 
Johansson 

2019-
08-26 

 

 32 Tobias Wåhlin 
2019-
09-02 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 164   Dnr: KS.2019.0916 
 
e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 

Sammanfattning 

Ett e-förslag har kommit in om att kommunen ska tillskapa en frisbeegolfbana i 
anslutning till Arena Grosvad. E-förslaget stöds av 32 personer.  
Förvaltningen har utrett förslaget i nära samarbete med de aktiva som själv har 
haft flera väldokumenterade idéer kring utformningen. Förvaltningens 
bedömning beskrivs nedan. Kostnaden för att anlägga en bana bedöms uppgå till 
270 000 kronor. Till detta kommer ett visst sköteselbehov som beräknas kosta 
25 000 kronor per år. Finansiering är möjlig inom ramen investeringsbudgetens 
anslag för offentliga miljöer för anläggandet och skötselkostnaden ryms inom 
fritidsbudgetens anslag. Förvaltningen föreslår att e-förslaget ges ett positivt 
svar. 
 
Bakgrund 

Förslagsställaren skriver i sitt e-förslag:  ”Discgolf är en sport som vuxit snabbt 
på sistone och fortsätter att växa allt mer. Finspångs skogar vore den perfekta 
platsen för en naturskön bana. Då många som utövar sporten gärna reser för att 
prova nya banor skulle Finspång få fler besökare utifrån. Alla spelare från 
Finspång tvingas åka till grannkommunerna som redan har en eller fler banor.” 
 
Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens presidium har som vägledning 
inför utredningen av förslaget varit positiv med utgångspunkt i att förslaget 
innebär ett sätt att stimulera spontanidrottandet utan stora kostnader för den 
enskilde.  
 
Förvaltningens utredning och bedömning 

Förvaltningen har utrett förslaget och vill redovisa följande bedömning: 
Anläggandet av en Discgolf/Frisbeegolfbana bedöms som både möjlig till 
relativt rimliga kostnader och som en attraktion som ytterligare förstärker 
Finspångs utbud för idrott, lek och rekreation. Dessutom torde den attrahera 
såväl mer tävlingsinriktade utövare samtidigt som den erbjuder människor i olika 
åldrar – barnfamiljer, ungdomar, ”leksugna” vuxna utan tävlingsambitioner med 
flera - ett alternativ till annan motion och främja utevistelse. 
 
Placeringen av banan föreslås ske i ett område norr om och i nära anslutning till 
Arena Grosvad på mark som idag består i huvudsak av öppna fält. Marken ägs av 
Finspångs kommun.  
Placeringen av banan på denna plats förstärker området med ytterligare 
attraktivitet och betonar områdets karaktär som kommunens och tätortens 
centrala plats för idrotts- och fritidsaktiviteter. Bedömningen är att förslaget och 
placeringen bidrar till en fortsatt positiv utveckling av området. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
Banan innebär en utformning med 18 discgolfbanor/hål med varierande längd. 
Anläggandet innebär investeringar i discgolfburar, utkastplatser, skyltning och 
vissa avgränsande markeringar i enkel form, papperskorgar och ett antal 
parkbänkar som rast/viloplatser. Till detta kommer kostnader för själva 
anläggandet i form av markarbeten, vilket inte handlar om några större ingrepp, 
samt viss röjning av vegetation. Banans längd är totalt ca 3,5 km med den 
sträckning som i beredningsfasen diskuterats med de aktiva och förslagsställaren. 
Den slutliga utformningen och placeringen av hålen kommer att ske i samarbete 
med de aktiva som ligger bakom e-förslaget så att banan blir så bra som möjligt. 
 
En naturvårdsbedömning har skett av området som inte visar på några hinder för 
anläggandet. Visst skydd mot trädskador kommer att genomföras. Bygglov 
erfordras ej. 
 
Kostnadsbedömningen för anläggandet uppgår till 270 000 kronor. 
Finansieringen av banan föreslås ske inom investeringsbudgetens anslag för 
”Offentliga miljöer”. Ett visst skötselbehov finns såsom underhåll av bänkar, 
soptömning och viss markskötsel. Kostnaden för detta beräknas till 25 000 
kronor per år. Detta bedöms rymmas inom fritidsbudgetens drift. 
 
Vid ett snart och positivt beslut är bedömningen att anläggningen bör kunna 
anläggas så att den kan tas i bruk till sommaren 2020. 
 
Då detta är ett inkommet e-förslag betyder det att både förslaget och ekonomin 
behöver behandlas och beslutas i kommunfullmäktige. Detta skiljer sig i detta 
fall mot de gånger kommunstyrelsen på delegation fattar beslut om att anslå 
medel inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsbudgeten. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att tillstyrka förvaltningens förslag om att anlägga en frisbeegolfbana 

enligt ovanstående beskrivning inom en kostnadsram om 270 000 kronor 
2. Att finansiering sker inom investeringsbudgetens anslag för ”Offentliga 

miljöer” och att den årliga skötselkostnaden belastar fritidsbudgeten 
3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt  
4. Att meddela förslagsställaren om beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 8 (87) 
Sammanträdesdatum:  
2020-04-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  

- - - - - 
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Johanna Lindgren 

2020-03-31  1 (2)  
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  

 
 

Granskning 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 en del av kommunens allmänna 
platsmark i anspråk, liksom en del av småindustrifastigheten Lotorp 7:6.  
 
I planområdets norra del säkerställs det befintliga bostadshuset som just bostad 
genom att detaljplanen möjliggör en markreglering av Lotorp 7:6. Detta säkerställs 
även genom anvisning av del av Lotorp 3:6, till kvartersmark för bostadsändamål. 
Detta skapar förutsättningar för avstyckning av marken kring den befintliga 
bostaden till egen fastighet. 
 
Planprocess:  
Samråd genomfördes 2020-02-12 – 2020-03-25.  
Granskning planeras genomföras under två veckor i april – maj. 
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Johanna Lindgren 

2020-03-31  2 (2)  

Dnr KS.2019.0287  

  

 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

1. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta detaljplan 
Förskola Lotorp 3:29 m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § 
plan- och bygglagen.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning av detaljplanen för 
Förskola Lotorp 3:29 m.fl.  

 

 

 
 
Bilagor: 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Fastighetsförteckning 
 
Expediering:  
Beslut ska delges till:  
Sektor Samhällsbyggnad 
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2020-02-12 KS

20XX-XX-XX KS

20XX-XX-XX KS

Allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1 Plan- och bygglag (2010:900)

2020-02-07
 

Lotorp 3:29 m.fl.

Magnus Pirholt

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Byggnadsdel

1 m höjdkurva

Vägkant, linje
Typ

Beläggning

Gång- och cykelbana

Övrigt

Förskola Lotorp

(A2)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

S
Skola, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 0
Största byggnadsarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Mark

n1
Träd som fälls ska ersättas med nyplantering av valfri trädart med en stamdiameter om minst 10
cm 1 meter ovan jord, PBL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

UPPLYSNING

a1
Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter om minst 10 cm 1 meter ovan jord.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Planavgift tas ut enligt gällande taxa, PBL 12 kap. 9§

LOTORP

293



 

 

Detaljplan för 
 

FÖRSKOLA LOTORP 3:29 M.FL.  

 

Dnr 2019.0287 
2020-03-31 
Granskningshandling 

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

 
 
 
 

PLANBESKRIVNING 

 

294



 

 

 

D E T A L J P L A N  F Ö R  
F Ö R S K O L A  L O T O R P  3 : 2 9  M . F L .  

 

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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1 

SAMMANFATTNING 

2019-05-20 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för fastigheten 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 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. 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 detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:  

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 (A2), 2020-02-07 

• Planbeskrivning (detta dokument), 2020-03-31 

• Fastighetsförteckning, (samhällsplaneringsenheten) 2020-01-31  

• 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.  

 

Planprocess och skede  

Planen befinner sig i granskningsskedet. Kommunen ska kungöra förslaget 
till detaljplan och hålla det tillgängligt för granskning under en 
granskningstid på minst två veckor, då yttranden över detaljplanen kan 
lämnas till kommunen. Sakägare blir underrättade om granskningen. Efter 
granskningstiden sammanställer kommunen inkomna skriftliga synpunkter i 
ett granskningsutlåtande. 
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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. 

Detaljplanen syftar även till att möjliggöra avstyckning av befintlig 
bostadsbebyggelse till en egen fastighet.   

Huvuddrag 

Inom planområdet 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 i anspråk, liksom en del av 
småindustrifastigheten Lotorp 7:6.  

I planområdets norra del säkerställs det befintliga bostadshuset som just 
bostad genom att detaljplanen möjliggör en markreglering av Lotorp 7:6. 
Detta säkerställs även genom anvisning av del av Lotorp 3:6, till kvartersmark 
för bostadsändamål. Detta skapar förutsättningar för avstyckning av marken 
kring den befintliga bostaden till egen fastighet.  

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.  
 
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 
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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 en allmän grönyta och 
småhusbebyggelse, i söder av John Fröbergs väg och villabebyggelse, i öst av 
fastigheter med småindustri, samt i norr av Bygatan och flerfamiljshus.  

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 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 här. Se föreslagen 
illustrationsplan. 
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Illustrationsexempel på möjlig byggnadsplacering och trafiklösning 

Nedan visas ett exempel på en möjlig placering av förskolans byggnad och 
trafiklösning. Den är baserad 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 även komma 
att placeras högre upp på fastigheten Lotorp 3:6, varpå trafiklösningarna på 
nytt behöver ses över.  

 

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 utpekad som prickmark.  

Inom Lotorp 3:29 finns två stora sten- och klippsamlingar varav på den norra 
bland annat växer en flerstammig ask, och på den andra 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 ej 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 bebyggelse av visst kulturhistoriskt intresse inom planområdet, då 
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. Beroende på parkeringarnas läge inom planområdet, bör därför 
parkeringsytor planeras utifrån målet att minimera detta, utan att minska 
säkerheten genom exempelvis skymd sikt för förbipasserande. Detta skulle 
exempelvis kunna handla om strategiskt planterad vegetation.  

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 bedöms som 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. 

 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsregleringar och avstyckningar 

Följande fastigheter berörs av fastighetsregleringar i plangenomförandet: 
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• 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 framförhandlat innan detaljplanens granskningsskede. 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. 
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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 elnätanläggningar bekostas av 
exploatören och utförs av Vattenfall Eldistribution. 

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 Lindgren 
Planförfattare 
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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.   
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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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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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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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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  
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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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 Dnr 2019.0287 
Fastighetsförteckning 
Datum 2020-01-31  

1 (3)

 

 

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

Detaljplan för 

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 4:13 
Lotorp 4:14 
Lotorp 4:47 
 

 
Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Lotorp 4:11 Pirkko Anneli Lantz 
Bokbindarevägen 11  
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 
601 19 Norrköping 

332



 Sid 2 (3)
 

 

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 Finspång 

Lotorp 4:7 Torbjörn Gilenmyr 

333



 Sid 3 (3)
 

 

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 4:13 Linda Carina Eriksson, George Vastesson 
Bokbindarevägen 15  
612 76 Lotorp 

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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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  

 
 

Samråd detaljplan Lotorp 6:7 m.fl. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen fick 2019-04-08 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja ett 
detaljplanearbete för fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Bakgrunden är en önskan 
från Vallonbygden att uppföra cirka 30 lägenheter i högst två våningar. 
 
Planen planeras vara ute på samråd mellan 2020-05-21 och 2020-07-02. Granskning 
av detaljplanen planeras pågå under augusti 2020. Då detaljplanen inte är av större 
vikt eller har principiell beskaffenhet så föreslår förvaltningen att beslut om 
antagande av detaljplanen delegeras till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår 
vidare att den får kommunstyrelsens godkännande att skicka detaljplanen på samråd 
och därefter granskning.  
 
Huvuddrag: 
Markägaren Vallonbygden AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan för 
fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Av plantekniska skäl är del av Lotorp 3:6 
inkluderad i planområdet för att undvika att en liten rest från gällande detaljplan 
från 1991 ligger kvar. På fastigheterna 6:7 och 6:8 vill man uppföra bostäder i två 
våningar med tillhörande komplementbyggnader. Totalt är det tänkt att 
byggnaderna ska innefatta cirka 30 lägenheter. Befintliga detaljplaner tillåter inte en 
sådan exploatering varför det finns ett behov av att ta fram en ny detaljplan. 
 
Planområdets fastigheter har tidigare varit bebyggda med bostäder. Byggnaderna är 
sedan lång tid tillbaka rivna. Ingen klassad natur tas i anspråk. Bedömningen är att 
en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya 
detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan. 

Samråd och granskning 
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen 
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäteriet, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i arbetet med detaljplaner. Det är 
därför viktigt för kommunen att få in synpunkter från olika perspektiv. För att 
underlätta förståelsen av planförslaget kommer kommunen att bjuda in berörda till 
samrådsmöte. 
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Dnr KS.2019.0820  

  

 

 

När förslag till detaljplan varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån 
information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för 
granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det 
bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge 
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. 

 
Planprocess:  
Samråd planeras genomföras 2020-05-21 – 2020-07-02.  
Granskning planeras genomföras under augusti 2020.  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

1. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta detaljplan 
Lotorp 6:7 m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och 
bygglagen.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för Lotorp 6:7 m.fl. för 
genomförande av samråd enligt 5 kap. 11§ plan- och bygglagen. 

3. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna 
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18§ plan- och bygglagen ge 
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av 
planförslaget för Lotorp 6:7 m.fl. 

 

 
 
Bilagor: 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Fastighetsförteckning 
 
Expediering:  
Beslut ska delges till:  
Sektor Samhällsbyggnad 
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Detaljplan för 
 
Lotorp 6:7 m.fl.  

Finspångs kommun 

 

Planbeskrivning 
 

KS.2018.1177 
Datum 2020-03-10 

Samrådshandling 
 

Antagen 20XX-XX-XX 
Laga kraft 20XX-XX-XX 
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D E T A L J P L A N  F Ö R  

Lotorp 6:7 m.fl.    

Finspångs kommun 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 
Telefon 0122-850 00 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se
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F I N S P Å N G S  K O M M U N  

 

Handlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

 Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (detta dokument) 

 Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000 

 Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten)  

Bilaga: Undersökning om betydande miljöpåverkan  
 

Planförfarande 

Detaljplanearbetet handläggs med standardförfarande.  

Planens syfte och huvuddrag 

En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur 
miljön avses att förändras eller bevaras. 

Markägaren Vallonbygden AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan 
för fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8.  

På fastigheten vill man uppföra bostäder i två våningar med tillhörande 
komplementbyggnader. Totalt är det tänkt att byggnaderna ska innefatta ca 
30 lägenheter. Befintliga detaljplaner tillåter inte en sådan exploatering 
varför det finns ett behov av att ta fram en ny detaljplan. 

Planområdets fastigheter har tidigare varit bebyggda med bostäder. 
Byggnaderna är sedan lång tid tillbaka rivna. 

Ingen klassad eller skyddad natur tas i anspråk av planförslaget. 
Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande 
miljöpåverkan. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

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)  

Inom ovan områden föreligger restriktioner för höga objekt. Föreslagen 
bebyggelse som medges inom planområdet blir ej så hög att 
försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt. 
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Området berör i övrigt inte riksintresse enligt Miljöbalken kapitel 3 eller 
Miljöbalken kapitel 4. 

Kapitel 5 i Miljöbalken. Planen bedöms inte överskrida några 
miljökvalitetsnormer.  

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. 
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.  

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

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. 
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss 
tidpunkt. 

Miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten berör vattenförekomsten Lotorpsån. 
Ån har måttlig ekologisk status på grund av framförallt hinder i 
vattendraget, med MKN att uppnå god status 2027. Tillförsel av 
näringsämnen och föroreningar bör dock inte öka.  

Mellan planområdet och Lotorpsån, ett avstånd på ca 100 m, är det till 
största delen postglacial finsand, en jordart som har hög genomsläpplighet 
(infiltrationsvänlig jordart). Detta ger förutsättningar för filtrering av 
dagvattnet innan det når recipienten. Planförslaget bedöms inte påverka 
MKN för vattenförekomster på något olämpligt sätt.  

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger något väster om Lotorpsån inom Lotorp. I söder gränsar 
Bygatan och i öster Lorebergsvägen.  

                                                 

1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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Planområdet är ca 7105 m2 stort, varav kvartersmarken (Lotorp 6:7 och 6:8) 
är ca 6410 m2.  

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8 berörs. Nuvarande markägare är 
Vallonbygden AB. Även del av kommunägda fastigheten Lotorp 3:6 berörs. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

Gällande översiktsplan för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i 
Finspång” - antogs 2011-11-23 av kommunfullmäktige. 

Aktuellt planområde ligger inom område där tätortsintesse prioriteras och 
ingår i ”Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser” i 
översiktsplanens redovisning.  

Aktuell planläggning strider inte mot gällande översiktsplan.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet är planlagt sedan tidigare och omfattas av två gällande 
detaljplaner. Genomförandetiden har utgått för båda planerna.  

 

Utdrag ur gällande detaljplan från 1991. 

Den södra delen, fastigheten Lotorp 6:7 samt mindre del av kommunala 
fastigheten Lotorp 3:6, är planlagd för föreningslokal i högst två våningar 
med en maximal byggrätt om 1350 m2 byggnadsyta. Detaljplan för Lotorp 
6:7 m fl (”DP197”) gäller för Lotorp 6:7 samt mindre del av Lotorp 3:6. 
Detaljplanen vann laga kraft 7 november 1991. Se ovan bild. 
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Den norra delen, fastigheten Lotorp 6:8, är planlagd för bostadsändamål, 
fristående hus i högst en våning. Förslag till ändring av stadsplanen för del 
av Lotorp (kv. Humlegården mm) i Finspångs köping (”D117”) gäller för 
Lotorp 6:8. Detaljplanen är fastställd den 8 maj 1969 av Länsstyrelsen. Se 
bild nedan. 

 

Utdrag ur gällande detaljplan från 1969. 

 

I direkt anslutning till planområdet gäller detaljplan från 1965. Denna plan 
omfattas alltså inte av nu upprättad detaljplan men visar hur marken inom 
Lotorp 3:6, mellan fastigheterna Lotorp 6:7/6:8 och Lorebergsvägen/ 
Huvklintsvägen, är planlagd som allmän platsmark (PARK). Den del av 
kommunägda Lotorp 3:6 som är inkluderad i nu aktuellt planförslag säkras 
åter som allmän platsmark – park. Se nedan bild. 
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Utdrag ur intilliggande detaljplan från 1965. Parkmark (i grönt) omger 
fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. 

Planområdet omfattas av ett riksintresse för totalförsvaret. Se vidare ovan 
under rubriken Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken. Inga särskilda 
förordnanden berörs. 

Strandskydd 

Strandskydd om 100 m gäller omkring Lotorpsån.  

Strandskyddslagen som trädde i kraft 1 augusti 2009 innebär att 
strandskyddsfrågan skall prövas varje gång en ny plan i strandskyddslägen 
skall ersätta en tidigare gällande plan – även om den tidigare planen 
inneburit att strandskyddet upphävts.  

För att det ska vara möjligt att uppföra nya byggnader m.m. inom 
strandskyddat område krävs att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 
miljöbalken och att strandskyddets syften inte påverkas negativt. 

Planområdets kvartersmark ligger något mer än 100 m från ån. 
Kvartersmarken hamnar därmed utanför strandskyddsområde.  

Aktuellt förslag till detaljplan anger yta som allmänna platsmark (mark som 
planläggs som PARK), vilken delvis hamnar inom 100 m från ån. I gällande 
plan från 1991 är berörd del kvartersmark (för föreningslokal), men ersätts 
med PARK i nu upprättad detaljplan. Detta innebär positiv effekt för 
strandskyddet. 

Ett mindre dike vid idrottsplatsen ligger ca 100 m från planområdet. Diket 
bedöms ej omfattas av strandskydd då det endast är vattenförande under 
delar av året.  
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Strandskyddets syfte bedöms sammantaget inte påverkas negativt av 
planens genomförande.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas då en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av undersökning om betydande 
miljöpåverkan, vilken har utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). 
Det har i denna undersökning konstaterats att ett genomförande av 
detaljplanen för aktuellt planområde inte bidrar till en betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.  

Kommunala beslut i övrigt 

Samhällsplaneringsenheten har i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
område. 

Förutsättningar och förändringar 

Natur 

 

Mark- och vegetation 

Planområdet är obebyggt. En hel del trädvegetation (i huvudsak lövträd) 
finns inom planområdet, främst i nordöstra samt södra delen.  

Ingen klassad eller skyddad natur berörs. 

En inmätt kastanj enligt Länsstyrelsens inventering finns på tomten. Trädet 
är dock skadat där en del av stammen har knäckts och fallit till marken. 
Bedömningen är att trädet bör tas bort ur bl.a. säkerhetsskäl. 

Planområdet har varit planlagt som kvartersmark (privat tomtmark) för 
bostäder respektive föreningslokal under längre tid. Ställningstagande till 
bostadstomt/-byggande är redan taget i samband med gällande detaljplaner. 
Gällande detaljplaner anger inga restriktioner för byggande vad gäller 
naturvärden inom nämnda tomt.  

En mindre bit naturmark säkerställs i östra delen (kommunens mark, Lotorp 
3:6). Detta görs ur planteknisk synpunkt. Kvartersmark (för föreningslokal) 
i gällande plan från 1991 som ligger på kommunens mark Lotorp 3:6, släcks 
därmed ut och utgör istället allmän platsmark (PARK) i nu upprättad plan.  

Ingen påverkan bedöms ske på naturmiljö av särskild betydelse vid ett 
genomförande av planförslaget.  
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Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta utgörs större delen av tomten av 
urberg. Den nordöstra delen består av postglacial finsand enligt samma 
karta. Se karta under rubriken Dagvatten.  

I gällande detaljplan från 1991 anges att geoteknisk undersökning har 
utförts och att inga problem föreligger ur grundläggningssynpunkt. Aktuell 
tomt har även varit bebyggd med ett flertal byggnader. 

I samband med planarbetet för nu upprättad detaljplan har en översiktlig 
geoteknisk utredning gjorts för planområdet. 

En områdesbesiktning och sticksondering har utförts. Utredningen anger 
följande: 

Hela området består av fastmark. Synligt berg förekommer på vissa ställen i 
den centrala och södra delen. Jordlagren är grunda. Sticksondering 
stoppade i fast jord som djupast ca 0,9 m under markytan. Fyllning från 
tidigare bebyggelse förekommer allmänt, speciellt bakom stensatta murar.  

Vidare säger utredningen; Markförhållandena är gynnsamma från 
grundläggningssynpunkt men kräver en del terrasseringsarbeten för att 
jämna ut nivåskillnader m.m. Sannolikt krävs en del sprängning men också 
uppfyllningar. Uppfyllning utförs på berg eller på fast jord sedan ytlig lös 
jord schaktats bort, sannolikt inte mer än 0,9 m. Grundläggning utförs 
sedan på normalt vis på omväxlande packad sprängbotten och packad 
fyllning. 

Dagvatten kan omhändertas lokalt genom infiltration i fyllningsjorden och 
sprängbotten. 

Utifrån ovan bedöms grundläggningsförhållandena vara goda inom området.  

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. Närmsta registrerad 
fornlämning är på ca 150 m avstånd (vid fotbollsplanen).   

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 
Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis 
tillkallas. 

Ett kulturmiljöprogram, ”Program för kulturmiljövård i Finspångs 
kommun”, Finspångs kommun, 2015, har upprättats. 
Kulturmiljöprogrammet anger att Lotorp är ett område med kulturhistoriskt 
värde. Industrimiljön och flera av byggnaderna som uppfördes i samband 
med ortens dåtida utveckling har samhällshistoriska värden. 
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Inga utpekade kulturmiljöer/-byggnader inom eller i direkt anslutning till 
planområdet finns redovisade i programmet.  

Ingen påverkan på byggnader av kulturvärde utifrån kommunens 
kulturmiljöprogram torde därmed ske.  

Vidare omfattas planområdet eller omgivningen inte av någon skydds- eller 
varsamhetsbestämmelse eller liknande i gällande detaljplaner. 

Lotorps tätort är inte redovisat i NATUR & KULTUR - miljöer i 
Östergötland, Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Länsstyrelsen, 
1983.  

Ingen förändring av eller påverkan på kulturhistoriskt värdefull byggnad 
bedöms ske genom denna detaljplan.  

Bebyggelseområden 

Nuläge 
Planområdet är obebyggt. Tidigare fanns en bebyggelse med en handfull 
byggnader, men dessa är sedan flera årtionden tillbaka rivna. Befintlig 
bebyggelse i väster utgörs av i huvudsak flerbostadshus (2 våningar samt 
vindsvåning) samt verksamhetsbyggnad (3 våningar) strax söder om 
planområdet.  
 
Förändringar 
I nu upprättad detaljplan säkerställs mark för bostäder (bestämmelse enligt 
PBL 4 kap 5 § punkt 3).  

Planen medger en högsta nockhöjd om 8 m, vilket motsvarar 2 våningar. 
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1).  

Planerat projekt innebär ett byggande av ca 30 lägenheter. 

Byggande får ske med en sammanlagd byggnadsarea, inklusive 
komplementbyggnader, om högst 35 % av kvartersmarken (B-område). 
Bestämmelse har införts på plankartan kring ovan (bestämmelse enligt PBL 
4 kap 11 § punkt 1). Illustrationen med exempel på utformning på nästa sida 
redovisar ett utnyttjande av ca 30 % av kvartersmarken som jämförelse. 

Med byggnadsarea (BYA) som nämns i planbestämmelserna avses den area 
en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar, 
taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc., som i hög grad påverkar 
användbarheten av underliggande mark.  
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Illustration av exempel på utformning. Exemplet visar en byggnation på ca 
30 % av kvartersmarken (planen tillåter 35 %).  

Planbestämmelse prickmark har införts på plankartan (bestämmelse enligt 
PBL 4 kap 16 § punkt 1). Inom område med prickmark får byggnad ej 
uppföras. Mot Erkers väg och bostadsfastighet i väster (Lotorp 6:4) har 
prickmark med en bredd om 3 m införts.  

Mot Bygatan har prickmark med en bredd om 6 m införts. Samtidigt har en 
remsa på 4 m med korsprickad mark införts mot Bygatan där endast 
komplementbyggnader (garage, carportar, uthus etc.) får uppföras 
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 16 § punkt 1). Se vidare under rubriken 
Skuggning från omgivning.  
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Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från sydväst.  

Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från nordost. 

 

Offentlig service 

Lotorps skola är en kommunal grundskola för förskoleklass till årskurs sex. 
Idag går ungefär 150 elever fördelade på sju klasser i skolan. 
 
Skolan är belägen på ca 400 m avstånd. Kapaciteten i skolan bedöms räcka 
till vid en utbyggnad inom planområdet.  
 
Sandens förskola brann i början av 2018. Sandens förskola ligger för 
närvarande i tillfälliga lokaler inne i Finspång i väntan på att nya lokaler 
byggs. Planläggning pågår för förskola i Lotorp på samma plats som för den 
tidigare förskolan. 
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Övrig offentlig service finns i Finspång, ca 6 km från Lotorp. 
 
Kommersiell service 

På orten finns kiosk med pizzeria. Kommersiell service i övrigt, till exempel 
dagligvarubutik, finns i Finspång. Ingen förändring avses ske genom aktuell 
planering.  
 
Tillgänglighet 

Planområdet är något kuperat. Tillgängligheten till och inom områdets 
kvartersmark är varierande för rörelsehindrade. Tillgängligheten inom 
byggnaderna och kvartersmarken prövas i detalj i bygglovskedet. Utvändig 
och invändig tillgänglighet regleras enligt BBR, Boverkets Byggregler.  

Trygghetsaspekter 

Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som 
vacker och trivsam. Trygg miljö genom bland annat medveten placering av 
byggnader/entréer och god belysning bör eftersträvas i det fortsatta arbetet. 
Området ligger i ett bebyggt bostadsområde vilket är en trygghet.  

Separat gång- och cykelbana finns från planområdet längs Lorebergsvägen 
till bland annat skola och hållplats. Avstånden till skola och kollektivtrafik 
är fullt acceptabla. Diskussioner förs om eventuell ny gång- och cykelväg 
längs Lorebergsvägen utmed planområdets östra gräns. Se vidare under 
rubriken Gång- och cykeltrafik. 
 
Utemiljö, lek och rekreation 

Planområdet ligger i nära anslutning till idrottsplats/fotbollsplaner med 
omgivande friytor. Närmaste kommunala lekplats ligger ca 350 meter från 
aktuellt område. Rekreation så som motionsspår, skogsområde mm finns 
inom ca 700 meter. 

Gator och trafik 

Gatunät 

Gator i anslutning till planområdet är Bygatan, Lorebergsvägen samt Erkers 
väg, vilken är en återvändsgata. Kommunen är huvudman och väghållare för 
gatorna i denna del av Lotorp. 

Ett drygt hundratal hushåll samt enstaka verksamhet trafikerar Bygatan. 
Bedömningen är att drygt 500 fordonsrörelser/dygn förekommer på 
Bygatan. Lorebergsvägen trafikeras av ett 60-tal hushåll, idrottsplats och 
någon enstaka verksamhet. Lorebergsvägen bedöms trafikeras av mindre än 
500 fordonsrörelser/dygn. Längs Erkers väg finns ett knappt 20-tal 
bostadslägenheter. Erkers väg bedöms trafikeras av färre än 100 
fordonsrörelser/dygn. 
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Hastighetsbegränsningen är 40 km/h på Bygatan samt Lorebergsvägen och 
30 km/h på Erkers väg.  

Nya bostäder, som uppskattas till ca 30 lägenheter inom planområdet, 
genererar ungefär 150 fordonsrörelser per dygn. Denna trafikökning bedöms 
vara på en acceptabel nivå vad gäller trafiksäkerhet längs omgivande gator. 

Räddningsvägar inom planområdet bör uppmärksammas vid ett 
genomförande av planen. 

Gång- och cykeltrafik 

En separat gång- och cykelbana finns längs Lorebergsvägen, från 
korsningen med Bygatan och söderut. För gång- och cykeltrafikanter ges bra 
tillgänglighet till skola, idrottsplats samt busshållplats.  

Kommunen har planer på att anlägga en sträcka av gång- och cykelväg längs 
Lorebergsvägens västra sida förbi planområdet. Detta bl.a. med anledning 
av att planering för bostäder pågår för området Tallgläntan en bit norrut. 
Allmän platsmark i nu upprättad detaljplan (PARK), liksom i gällande 
detaljplan från 1965 ger planmässiga förutsättningar för anläggande av 
gång- och cykelväg intill planområdet.  

Kollektivtrafik 

Busshållplats finns ca 100 m sydost om planområdet. Lotorp har kollektiva 
förbindelser med Finspångs tätort och de övriga orter som ligger utmed linje 
417. Ingen förändring av kollektivtrafiken planeras i samband med planen.  
 

Parkering, utfarter 

Finspångs kommun har ingen parkeringsnorm.  

Parkering ska lösas inom kvartersmark. För detaljplanen görs bedömningen 
att det bör räcka med 1,2 bilplatser per bostadslägenhet (inklusive 
besöksparkering). 

Tillfart till planområdet sker från Erkers väg samt Bygatan. Endast en tillfart 
från Bygatan tillåts enligt planen (bestämmelse enligt PBL 4 kap 9 §).  

Störningar och riskfrågor 

 

Omgivningspåverkan från planområdet 

Bostäder i den begränsade omfattning som kan tillkomma inom planområdet 
bedöms inte påverka omgivande bebyggelse på ett olämpligt sätt.  
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Buller, vägtrafik 

Allmänt 
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader i kraft (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden 
för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid 
bostadsbyggnader.  
 
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen 
innebär att riktvärdena för buller från väg och spårtrafik höjs från 55 till 60 
dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid 
bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 kvm. Ljudnivån för en 
ljuddämpad sida har inte ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen 
innebär inte heller några ändrade krav för ljudmiljön inomhus. 
 
Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet kan 
de nya riktvärdena tillämpas på ärenden som har påbörjats efter 2 januari 
2015. De riktvärden som gäller från och med 1 juli är enligt nedanstående: 
 
Buller från vägar bör inte överskrida; 
 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör 
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 
Förordning (2017:359). 
 
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör; 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot 
en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 
 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats enligt ovan ändå 
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
 
Planområdets förutsättningar angående buller 
Det är lägre trafikmängder (se bedömda siffror under rubriken Gator och 
trafik ovan), hastighetsbegränsningarna är låga (40 km/h på Lorebergsvägen 
och Bygatan och 30 km/h på Erkers väg) och det är ringa tung trafik på 
gatorna. 
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Bedömningen är att riktvärden för den ekvivalenta nivån vid fasad (60 dBA) 
kommer att klaras med god marginal gentemot samtliga gator utifrån 
planens uppbyggnad. Den ekvivalenta nivån bedöms generellt klaras ca 5 m 
från vägmitt. Byggrätten för huvudbyggnad ligger i nu upprättad detaljplan 
på följande avstånd från vägmitt på gator; Lorebergsvägen ca 19 m, Bygatan 
ca 16 m och Erkers väg ca 7 m. 

Den maximala nivån klaras först vid ca 30 m från vägmitt (generellt avstånd 
vid 40 km/h - när ett tungt fordon passerar) med samma förutsättningar. För 
nya bostäder kan den maximala nivån (70 dBA) vid uteplats komma att 
överskridas vid enstaka tillfällen, beroende på uteplatsens placering, då 
tunga fordon passerar på gatorna. Dock uppskattas endast några få tunga 
fordon passera planområdet varje dygn. Eventuella störningar bedöms 
därför som mycket små.  

Uteplatser bör gå att lösa med skärm, delvis inglasning av uteplats eller 
ytterligare en balkong som är skyddad för varje lägenhet. Att helt glasa in 
balkongen/uteplatsen för att begränsa bullret är inte en metod som bör 
accepteras. Man kan i enskilda fall tillåta att upp till hälften eller tre 
fjärdedelar av balkongen eller uteplatsen kan glasas in för att begränsa 
bullret (Boverket). 

Ett alternativ vad gäller uteplats är att anordna alternativ uteplats (privat 
eller gemensam) där riktvärdet klaras.  

Utifrån ovan bedöms planområdet inte beröras av bullernivåer på ett 
oacceptabelt sätt.  

Störningar från verksamheter 

Inga särskilt riskfyllda eller störande verksamheter bedöms finnas i 
planområdets direkta närhet.  

Strax söder om planområdet, på fastigheterna Lotorp 7:1 och 7:6 finns 
verksamheter. Fastigheterna är planlagda för industriändamål.  

På Lotorp 7:1 förekommer ett företag (Fröbergs) som är specialiserade på 
kundanpassade kontorsprodukter som skyltar och trycksaker. Ett tiotal 
personer är anställda på företaget.  

Även ett mindre företag (ett par anställda) som är specialiserat på styrd 
borrning m.m. har vissa fordon och maskiner uppställda på Lotorp 7:6. 

Verksamheternas påverkan på omgivningen begränsas och regleras av 
gällande detaljplan. Följande planbestämmelse gäller för verksamheter: 

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 
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utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggningen inom 
området. 

Inga särskilda störningar bedöms ske från nämnda verksamheter. Inga 
tidigare klagomål har inkommit till kommunen avseende störningar från 
verksamheterna.  

Trafik till och från Fröbergs (Lotorp 7:1) sker ej via Bygatan utan en bit 
söder om planområdet. Trafik till och från verksamheten på Lotorp 7:6 sker 
via Bygatan en bit väster om planområdet. Bygg- och miljönämnden har 
inte tillsyn på någon av nämnda verksamheter.  

Inga omgivande gator är utpekade som farligt gods-leder. De verksamheter 
som finns i området bedöms inte innebära transporter med någon särskild 
risk.  

Skuggning från omgivning 

Verksamheten söder om planområdet har en byggnadsdel i öster som 
bedöms vara ca 15 m hög (ett högre 3-våningshus). Övrig byggnadsdel 
uppskattas vara ca 10 m hög. Planområdet ligger något högre än 
verksamheten.   

Enligt analys kommer under sommarhalvåret viss skuggning ske på 
planområdet omkring vårdagjämningen samt höstdagjämningen. 
Planområdet kommer uppskattningsvis att skuggas ca 5 meter in på den 
södra delen under nämnda perioder på året. Viss skuggning kommer då att 
ske morgon/förmiddag. Större delen av sommarhalvåret bedöms dock inte 
nämnvärt påverkas av skugga från nämnda verksamhet.  

Införd korsprickad mark i södra delen innebär att huvudbyggnader inom 
planområdet inte medges så nära verksamhetsbyggnaden. 

Skuggningspåverkan bedöms som helhet bli liten. Sammantaget bedömer 
kommunen påverkan vara acceptabel.  

Förorenad mark 

Inga kända föroreningar enligt inventeringsmetodiken MIFO finns inom 
planområdet.  

Närliggande fastighet Lotorp 7:1 (verksamhetstomt i söder) anges i MIFO-
inventeringen som potentiellt förorenad mark – ej riskklassad. 
Beskrivningen är ”Grafisk industri, Verkstadsindustri - med halogenerade 
lösningsmedel”.  

Terrängen inom planområdet ligger generellt något högre än Lotorp 7:1. 
Marken inom planområdet är enligt SGU:s jordartskarta i stora delar urberg. 
Nämnda verksamhet är i huvudsak på postglacial silt. Urberg fungerar 
normalt som vattendelare, vilket torde innebära att dagvatten och 
grundvatten rör sig från planområdet mot den lägre verksamheten, och inte 
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tvärtom. Vidare är halogenerade lösningsmedel tyngre än vatten. Utifrån 
ovan förutsättningar bedöms sannolikheten som mycket liten att 
planområdet påverkats av markföroreningar från den lägre belägna 
verksamheten. Se även kartor under rubriken Dagvatten.  

Om föroreningar upptäcks ska arbetet avbrytas och upptäckt av förorening 
anmälas till miljö- och byggnadskontoret. 

Radon 

Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela 
kommunen med stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar 
även; ”Beakta radonförekomst vid all planläggning”. 

Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom 
kommunen ska ske radonsäkert. 

Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande ur 
säkerhetssynpunkt. Radonsäkert byggande gäller så länge inte nya 
radonundersökningar utförs som ger en annan utgångspunkt. 

Övrigt 

Bedömningen är att brandpostnätet i Lotorp är tillfyllest för aktuell 
planering.  

Laddning av exempelvis elcyklar och andra typer av eldrivna fordon bör ske 
utomhus eller i välventilerade utrymmen, samt brandtekniskt avskilt från 
boenderum eller utrymningsvägar. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Lotorp får 
sitt dricksvatten från Finspångs vattenverk. Avloppsvattnet går till Axsäters 
avloppsreningsverk i Finspångs tätort. Bedömningen är att kapaciteten i det 
befintliga VA-nätet är tillräcklig för att ansluta föreslagen 
bostadsbebyggelse till det kommunala VA-systemet.  

Vatten-/spill-/dagvattenledningar finns inom planområdet i nordvästra 
delen, på gränsen mellan Lotorp 6:8 (inom planområdet) och Lotorp 6:4 
(utanför planområdet). För VA-ledningar finns officialservitut, se vidare 
under rubriken Tekniska frågor i delen Genomförandefrågor. 

I planen har ett tre meter brett s.k. ”u-område” införts för VA-ledningarna så 
att ledningarna kan ligga kvar (bestämmelse enligt PBL 4 kap 6 §). Ett u-
område för befintliga VA-ledningar finns i detta avsnitt även inom Lotorp 
6:4 i gällande detaljplan från 1969. 
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Värme 

Området förses inte med fjärrvärme. Uppvärmning kommer därmed att ske 
med individuell lösning.  

El, tele 

Elledningar i mark finns i fastighetsgräns längs Erkers väg. Elledningar 
finns även i Bygatan strax utanför planområdesgränsen. 

Teleledning finns inom västra delen av planområdet.  

Ett tre meter brett u-område har införts i västra delen av planområdet med 
anledning av ovan ledningar.  

För belysning finns officialservitut, se vidare under rubriken Tekniska 
frågor i delen Genomförandefrågor. 

Ett par belysningsstolpar samt ledning till dessa leder längs södra 
planområdesgränsen. Se vidare under rubriken Tekniska frågor i delen 
Genomförandefrågor. 

Direkt nordväst om planområdet finns en äldre telestation. 

Dagvatten 

Enligt SGU:s översiktliga jordartskarta utgörs större delen av tomten av 
urberg. Den nordöstra delen består av postglacial finsand enligt samma 
karta. Urberg ger medelhög genomsläpplighet och postglacial finsand hög 
genomsläpplighet. Se nedan bild. 

Kartan ”KlimatGIS” på Länsstyrelsens webbsida (https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard) visar vattenflöden/rinnvägar. Flöden 
från planområdet leds i huvudsak åt nordost, öster och sydost och vidare 
mot lägre terräng/Lotorpsån. Mellan planområdet och Lotorpsån, ett avstånd 
på ca 100 m, är det till största delen postglacial finsand (infiltrationsvänlig 
jordart). Detta ger förutsättningar för filtrering av dagvattnet innan det når 
recipienten. Se nedan bild för karta med vattenflöden/rinnvägar. 

Vattenavrinningen leds enligt ovan redovisning åt nordost/ost/sydost till 
större gröna områden med infiltrationsvänlig jordart. Avrinning från 
planområdet bedöms därför inte leda till ökad risk för översvämning för 
fastigheter i lägre terräng.  
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Utdrag ur SGU:s översiktliga jordartskarta. Rött område – urberg, orange 
område – postglacial finsand, ljusgult område – postglacial silt, brunt 
område – kärrtorv, vitrandigt område – fyllning. Karta hämtad på SGU:s 
webbsida (https://apps.sgu.se/kartvisare). Kvartersmarken inom svart 
gräns. 
 

 

Bild över vattenflöden/rinnvägar samt lågpunkter. Karta hämtad på 
Länsstyrelsens webbsida (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard). 
Kvartersmarken inom röd gräns. 
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Allmänt dagvattenledningssystem finns i Erkers väg samt genom 
planområdet i nordväst. Likaså finns ledning längs Bygatans södra del. 
Dagvattenbrunnar finns i korsningen Erkers väg/Bygatan.  

Eventuellt kommer aktuellt planområde att kopplas till det allmänna 
ledningssystemet. Med anledning av att Finspångs Tekniska Verk generellt 
försöker att få fastigheter att minska belastningen på dagvattennätet, så bör 
dagvattnet inom planområdet fördröjas lokalt i möjligaste mån. 
Bestämmelse ”Takvatten skall avledas ovan mark för infiltration inom 
tomtmark” har införts i planen med anledning av detta. 

Alternativt anordnas en kombination av dagvattensystem och fördröjning, 
vilket åstadkommits vid andra projekt i kommunen.  

 
Exempel på tänkbara fördröjningsytor och infiltrationsstråk inom 
kvartersmarken. 

För aktuell detaljplan gäller att 35 % av planområdets kvartersmark får 
bebyggas. Tillsammans med parkeringsplatser och gångvägar kan grovt 
uppskattat ca 60 % av kvartersmarken komma att hårdgöras. Om 
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exempelvis vissa gångvägar grusas och armerat gräs för parkering istället 
anordnas innebär det fördelar för dagvattenhanteringen. 

Inom kvartersmarken bör såväl tillräckliga fördröjningsytor som 
infiltrationsstråk vad gäller dagvattenhantering finnas. Se ovan bild för 
exempel på tänkbara ytor och stråk för fördröjning. 

I bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering. En lösning, med hållbar 
dag- och dränvattenlösning, redovisas till Finspångs Tekniska Verk innan 
byggstart. 

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk kommer på uppdrag av Finspångs kommun att 
ansvara för renhållningen i området. 

Återvinningsstation finns vid Lorebergsvägen strax öster om planområdet. 

Elektronisk kommunikation mm 

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber utbyggt till Lotorp. En fiberledning 
leder genom området i nordväst till Lotorp 6:4. Det finns ett officialservitut 
för ledningar (05-FIN-565.1) till last för Lotorp 6:8 och förmån för Lotorp 
3:6, som uppkom i samband med upprättandet av en förrättning om 
avstyckning 1932. Då servitutet endast omfattar ”ledningar för belysning, 
vatten och avlopp” görs bedömningen att fiberledningen inte omfattas av 
ledningsrätten. 
 
Nämnda fiberledning inom planområdet kan behöva flyttas vid ett 
genomförande av planen. Se vidare under rubriken Tekniska frågor i delen 
Genomförandefrågor. Något öster om planområdet finns ytterligare 
fiberledning. Ett fiberhus ligger strax norr om planområdet. 

Ett u-område har införts i norra delen för att ge förutsättningar för att 
förlägga fiberledingen vid fastighetsgräns istället.   
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Genomförandefrågor 

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 m.m. regleras, prövas och genomförs enligt respektive 
lag. 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är angiven till 5 år (bestämmelse enligt PBL 4 kap 21 
§). Tiden är bland annat anpassad i avseende att planen upprättas i samband 
med planerat projekt. Genomförandetiden för nu gällande detaljplan har 
utgått. 

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 

Huvudmannaskap 

Allmän platsmark (PARK) införs inom östra delen i nu upprättad detaljplan. 
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken.  

Exploatör/fastighetsägare är ansvarig för detaljplanens genomförande inom 
kvartersmark. 

Genom planområdet och i anslutning till planområdet finns diverse 
allmänna ledningar. Kommunen är genom Finspångs Tekniska Verk AB 
huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.  

Ledningsägare för el (i nuläget Vattenfall Eldistribution AB) är huvudman 
för elnätet. Ledningsägare för tele (i nuläget TeliaSonera Access) är 
huvudman för telenätet. Finspång Stadsnät Finet AB är ledningsägare för 
fiberledningar. 
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Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Fastighetsägaren eller framtida exploatör för B-området ansvarar för 
genomförandet avseende kvartersmark. Då ledningar löper genom området 
behöver kontakt med ledningsägare tas vid genomförandet. 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
Lantmäteriet i Linköping. 

Ansökan om bygglov, rivnings- 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. 

Mark- och avtalsfrågor 

Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda. 
Det kan gälla för vatten- och avloppsnätets nyttjande, elnät m.fl. Markfrågor 
samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av 
samhällsplaneringsenheten. 

Preliminär tidplan 

Planprocessen handläggs med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen, PBL. Samråd beräknas äga rum under våren 2020. Efter 
inkomna synpunkter och revideringar redovisas planen i form av granskning 
innan beslut om antagande i kommunen. Granskning avses genomföras 
under tredje kvartalet 2020 och antagande snarast efter. 

Tekniska frågor 

Gata, parkering, tillfart 

Kommunen för en diskussion kring att anlägga en sträcka av gång- och 
cykelväg längs Lorebergsvägens västra sida. Se vidare under rubriken 
Förutsättningar och förändringar - Gång- och cykeltrafik.  

Logistikytor inom planområdet ansvarar exploatör för. För planområdet 
gäller att parkering ska lösas inom kvartersmark.  

Högst en in- och utfart får anläggas mot Bygatan. 

Teknisk försörjning 

Genom nordvästra delen av planområdet finns kommunala vatten- och 
avloppsledningar (VA). Ett u-område har införts för detta ändamål. 

Dagvattenledning löper genom planområdet i nordväst. Ett u-område har 
införts för detta ändamål. Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för att en 
hållbar dag- och dränvattenlösning anläggs. Lösningen redovisas till 
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Finspångs Tekniska Verk innan byggstart. Se vidare under rubriken 
Dagvatten. 
Uppvärmning kommer ske med individuell lösning.  

Teleledning löper genom planområdet.  Ett u-område har införts för detta 
ändamål. 

Fiberledning löper genom planområdet. Fiberledningen kan behöva flyttas 
vid ett genomförande av planen. Om fiberledningen inom planområdet 
behöver flyttas får det ske på ledningsägarens (i nuläget Finspång Stadsnät 
Finet AB) bekostnad om inte det kan visas från ledningsägare att man har 
ledningsrätt eller annan rättighet i området. Förutsättningar ges i planen att 
förlägga fiberledningen inom infört u-område i norra delen.   

Ett par belysningsstolpar samt ledning till dessa löper längs södra 
planområdesgränsen, även strax innanför planområdet på ett par ställen. 
Inget u-område har införts för detta ändamål. Överenskommelse kring detta 
bör finnas sedan tidigare. Nämnda förhållande ska uppmärksammas vid ett 
genomförande av planen. 

Mer ingående redovisning samt hantering av ledningsnätet återfinns under 
rubriken Förutsättningar och förändringar - Teknisk försörjning. 

Undersökningar, utredningar mm 

En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts i samband med 
planprocessen. Se vidare under rubriken Förutsättningar och förändringar - 
Geotekniska förhållanden. 

Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten skall arbetet avbrytas 
och marken undersökas. Se vidare under rubriken Förutsättningar och 
förändringar - Förorenad mark angående hantering i frågan. 

Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonsäkert 
byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en 
annan utgångspunkt. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 

Klarläggande, eventuella undersökningar m.m. enligt ovan sker genom 
exploatörens försorg. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Fastighetsbildning mm 

Planområdet berör tre fastigheter. I huvudsak omfattas fastigheterna Lotorp 
6:7 samt 6:8, vilka är privatägda. Även mindre del av kommunalägda 
fastigheten Lotorp 3:6 (2) berörs. 

362



25 

I gällande detaljplan utgör Lotorp 6:7 samt mindre del av Lotorp 3:6 
kvartersmark för föreningslokal. För Lotorp 6:8 gäller bostadsändamål. 

Aktuellt planområde planläggs i nu upprättad detaljplan dels som 
kvartersmark för bostadsändamål (område B, Bostäder i planen), en yta som 
motsvarar Lotorp 6:7 samt 6:8, dels som allmän platsmark, PARK, vilket 
inbegriper mindre del av Lotorp 3:6.  

Del av Lotorp 3:6 utgör kvartersmark för föreningslokal (C-område i 
gällande detaljplan från 1991). Intentionen var att fastighetsreglering skulle 
göras i samband med gällande detaljplans (från 1991) genomförande, men 
fastighetsregleringen har inte genomförts. I nu upprättad plan säkerställs 
PARK i östra delen (kommunens mark, Lotorp 3:6). Kvartersmarken i 
gällande plan som ligger på kommunens mark (Lotorp 3:6), släcks därmed 
ut och utgör istället allmän platsmark (PARK) i nu upprättad plan (ca 695 
m2 stor yta). Noterbart att mark i övrigt mellan planområdet och 
Lorebergsvägen/Huvklintsvägen är planlagd som allmän platsmark (PARK) 
i gällande detaljplan från 1965. 

Vid nu upprättad detaljplans genomförande behöver ingen 
fastighetsbildningsåtgärd göras avseende ovan situation där kvartersmark 
övergår till allmän platsmark inom Lotorp 3:6. 

Fastighetsbildningsåtgärder kan bli aktuellt för Lotorp 6:7 och 6:8 om dessa 
fastigheter kommer att indelas i flera fastigheter alternativt utgöra en 
fastighet. Flera fastigheter får bildas inom kvartersmarken. För Lotorp 6:7 
och 6:8 görs dock bedömningen i nuläget att dessa kommer att läggas ihop 
till en fastighet för B-området. Vidare bedöms att gemensamhetsanläggning 
ej behöver bildas.  

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av 
kvartersmark inom planområdet. Fastighetsbildning begärs hos 
lantmäterimyndighet av fastighetsägaren. 

Ledningsrätt, servitut 

Till last för Lotorp 6:8 finns ett officialservitut för ledningar (05-FIN-
565.1). Denna tillkom i samband med upprättandet av en förrättning om 
avstyckning 1932. Servitutet är till förmån för Lotorp 3:6. 
 
I förrättningen (05-FIN-565.1, 5 §) står att läsa:  
För stamfastigheten förbehålles rätt att å styckningslotten framdraga och 
använda ledningar för belysning, vatten och avlopp utan annan ersättning 
än för uppkommen skada.  
 
För styckningslotten medgives rätt att använda de vägar, som bestämmas av 
den i 4 § omförmälda planen, ävensom den för Lotorps by samfällda vägen 
till landsvägen.  
 
Kostnader för bildande av ledningsrätter står respektive ledningsägare för. 
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På planen har u-områden på kvartersmark införts för olika slags ledningar. 

Tillkommande ledningsrätter kan komma att skapas i enlighet med ovan u-
områden.  

Om ledningsägaren vill skydda sin rätt till att ha ledningarna inom 
fastigheten måste de begära ledningsrätt hos Lantmäteriet eller upprätta 
servitutsavtal med fastighetsägaren. Ledningsägaren bör stå för kostnaden. 

Ekonomiska frågor 

Planarbetet bekostas av fastighetsägaren, Vallonbygden AB.  

Planavgifter regleras enligt planavtal.  

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 

Kostnader för eventuell fastighetsbildning står exploatör av B-område för. 

Kostnader för bildande av ledningsrätter står respektive ledningsägare för. 

Se under rubriken Tekniska frågor angående kostnad för eventuell flytt av 
fiberledning. 

 

Deltagande i planarbetet 

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet med hjälp av 
Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och AFRY Infrastructure, 
Johannes Nilsson.  

 

Samhällsplaneringsenheten 
 

Johanna Lindgren 
Planarkitekt 
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 Dnr 2019.0820 
Fastighetsförteckning 
Datum 2020-03-10  

1 (2)

 

 

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 LOTORP 6:7 M.FL.,  

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

 

Lotorp 6:7 
Lotorp 6:8 

 

Vallonbygden AB 
Box 30 
612 21 FINSPÅNG 

Lotorp 3:6 Finspångs kommun 
612 80 FINSPÅNG 

  

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

  

Officialservitut, ledningar (05-FIN-565.1) 

Till förmån för 
Lotorp 3:6 

Till last för 
Lotorp 6:8 

Finspångs kommun 
612 80 FINSPÅNG 

Vallonbygden AB 
Box 30 
612 21 FINSPÅNG 

 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

 
Lotorp 4:5 
 

 
Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Lotorp 4:48 Inger Davidsson, Peter Davidsson 
Flottarvägen 15 
612 76 LOTORP  

Lotorp 6:4 John Fröberg 
Strömsborgsvägen 12 
612 76 LOTORP 
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 Sid 2 (2)
 

 

Bertil Fröberg  
Litografvägen 2 
612 76 LOTORP 

Lotorp 4:145 Sofia Eklund Arvidsson, Anders Arvidsson 
Lorebergsvägen 19 
612 76 LOTORP 

Lotorp 4:146 Fredrik Andersson 
Huvklintsvägen 4 
612 76 LOTORP 

Lotorp 4:147 Andreas Folkesson, Anna Folkesson 
Huvklintsvägen 6 
612 76 LOTORP 

Lotorp 4:164 Richard Saranpää 
Ånghammarvägen 1 LGH 1001 
612 76 LOTORP 

Lotorp 6:2 Vallonbygden AB 
Box 30 
612 21 Finspång 

Lotorp 6:3 Lena Petersson 
Erkers väg 3 
612 76 LOTORP 

Lotorp 7:1 AB John Fröberg 
Box 909 
612 25 Finspång 

Lotorp 7:6 Juha Raninen Fastighets AB 
c/o JMR-ENTREPRENAD AB 
Porsvägen 9 
61013 LOTORP 

 

Samhällsplaneringsenheten 

Johanna Lindgren 

Planarkitekt/planförfattare 
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Checklista för undersökning om bety-

dande miljöpåverkan detaljplaner 

Datum: 2020-03-10 
Dnr.: 2019.0820 

1 (9) 

 

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 Lotorp 6:7 m.fl.  
Planens syfte och lo-

kalisering 
Planområdet är beläget mellan Bygatan, Erkers väg och Lorebergsvä-
gen i centrala Lotorp. Planområdet innefattar fastigheterna Lotorp 6:7 
och 6:8, ägda av Vallonbygden AB samt del av den kommunägda 
fastigheten Lotorp 3:6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bo-
stadsbebyggelse med upp till 30 lägenheter.  
 

Förhållande till andra 

planer 
Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Lotorp 6:8 är i gäl-
lande plan från 1968 (D197, 05-FIN-2867) utpekad som kvartersmark 
för bostadsändamål med både fristående hus med en våning samt bo-
städer med två våningar. I gällande plan från 1991 (DP197, 0562-
P92/1) anges Lotorp 6:7 som del av kvartersmark C – föreningslokal. 

  
Tidigare miljöutred-

ningar, inventeringar 
Inga tidigare miljöutredningar har utförts. Länsstyrelsen har i en in-
ventering identifierat en gammal hästkastanj inom planområdets 
gräns.  

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 inte anledning att anta att någon miljökvalitetsnorm kommer överskridas.  

 
 
Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen  
eller i särskild MKB. 

367



 Sid 2 (9)
 

 

 

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.   
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Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 2 och 4 

 
Risk för påverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan (BMP) 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   Området är avskilt med omkringliggande 

vägar. 
Rekreationsområde x    
Tyst/ostörd miljö x    
Barriäreffekter x    
Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

x    

Trygghet i utemiljöer x    
Kulturmiljö x   Det finns inga kända fornlämningar. 

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 
x    

Skredrisk x    
Översvämningsrisk x    
Lokalklimat x    
Ljusförhållanden x    
Radon i mark x   Finspång kommuns generella inställning är att 

all byggnation ska ske radonsäkert. 
Gifter i miljön och markför-

oreningar 
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. 

Buller från omgivning och till 

omgivning 
 

 

 

x 

 60 x 

LAeq,24h  

 

 70 

LAeq,24h 

70 
LAmax,24 

Enligt Förordning om trafikbuller vid bostads-
byggnader (2015:216) bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anord-
nas i anslutning till byggnaden. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 
kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är 
istället 65 dBA. 

Industrin söder om planområdet är enligt gäl-
lande detaljplaner småindustri, vilket innebär att 
de inte får ägna sig åt störande verksamhet. 
Skulle klagomål uppkomma är det en tillsyns-
fråga. 

Bedömningen är att planområdet inte kom-
mer beröras av bullernivåer på ett oaccepta-
belt sätt.  

  

Buller vid fasad x    
EMF/strålning x     
Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

x    

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 
x    

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 
x   Inga omgivande gator är utpekade som far-

ligt gods-leder. De verksamheter som finns i 
området bedöms inte innebära transporter 
med någon särskild risk.  
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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. 

Olycksrisk - trafiksäkerhet x   Utfarter tillåts både mot Erkers väg och Byga-
tan, med högst en utfart mot den sistnämnda. 
Kommunen bedömer att detta bidrar till att en 
god trafiksäkerhet upprätthålls samt genom att 
byggnader inte får uppföras närmare än 6 meter 
från Bygatan. Detta eftersom Bygatan har ett 
något högre trafikflöde - att säkerställa god sikt 
längs denna väg är därmed viktig för att minska 
olycksrisken.  

Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 
x    

Kommer detaljplanen att ge 

upphov till betydande ökning 

av fordonstrafik 

x   Cirka 30 lägenheter planeras uppföras vilket 
beräknas innebära cirka 150 fordonsrörelser ber 
dygn, vilket inte bedöms påverka omgivningen 
nämnvärt. 

     

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 
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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. 

Skyddsvärd naturmiljö x   Det finns ingen skyddad eller klassad vegetation 
inom planområdet. Ett platsbesök gjordes 31 
oktober 2019 av kommunens naturvårdssam-
ordnare tillsammans med detaljplanens hand-
läggare. Inom framför allt planområdets södra 
del finns en del äldre träd med biologiska vär-
den. Det finns en äldre hästkastanj i den mer 
västra delen av planområdet som inventerats av 
Länsstyrelsen. Denna bedöms vara i dåligt skick 
och kan eventuellt utgöra en säkerhetsrisk.  

I tidigare detaljplaner har ställningstagandet 
redan gjorts att ytan ska exploaterats. Det är 
kommunens fortsatta bedömning att det all-
männa intresset med behov av fler bostäder 
väger tyngre än bevarandet av vegetation inom 
planområdet. Däremot förespråkas att träd och 
buskar i möjligaste mån ska bevaras på de ytor 
som inte ska bebyggas eller hårdgöras. Detta 
skulle bidra till en god boendemiljö och ligger i 
linje med den klimatanpassningsplan som 
kommunen antagit. 

Kända skyddsvärda arter x    

Speciella särdrag i naturmil-

jön och vattenmiljön och 

sammansättningen av 

växt/djurarter. 

x    

Rödlistad eller hotad 

växt/djurart  
x   Inget utpekat. 

Möjligheten för flora och 

fauna att röra sig mellan olika 

områden. 

x   Området utgör ingen korridor, utan är idag be-
byggd på tre av fyra sidor. 

 

Hushållning med resurser 

Alstringen av avfall x    

Landskaps-/ stadsbild x   Byggnationen är en förtätning inom Lotorps 
tätbebyggelse.  
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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. 

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, 

(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

x    

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 
x   Det finns inga befintliga byggnader. 

Nyttjandet av närliggande 

service (lokaltrafik, affär, fri-

tidsanl. etc.)  

x   Det finns en fotbollsplan inte allt för långt ifrån 
planområdet, liksom källsortering. Detaljplane-
arbete pågår just nu för uppförandet av en ny 
förskola i närheten. 

Fastighetsnära källsortering  x   Detta finns precis öster om planområdet längs 
Lorebergsvägen.  

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

x   Inom planområdet planeras för cykelparkering. 
Längs Lorebergsvägen finns gång- och cykel-
väg, men överlag skulle detta behöva ses över 
och förbättras i Lotorp men berörs ej i denna 
detaljplan. 

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 
x   Platsen har varit bebyggd länge. 

Sammanhängande orört 

markområde. 
x    

     

Riksintressen 

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

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. 

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 
ekologisk synpunkt 

x    

MB 3 kap 4 § 

- om jord- och skogsbruk 

x    

MB 3 kap 5 § 

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket 

x    

MB 3 kap 6 § 

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet 

x    

MB 3 kap 8 § 

- om områden lämpliga för vissa 
anläggningar. 

x    

MB 3 kap 9 § 

- om totalförsvarets behov 

x    

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 x  

Kan planen reglera miljöfar-

liga verksamheten? Alternativ 

reglera skyddsåtgärder som minime-
rar störning eller påverkansnivån? 

  Ej relevant. 

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 x  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

x  Genom planområdets läge i Lotorp utgörs den nya 
bebyggelsen en förtätning.  

 

 
Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge 

 

 

Frisk Luft  x  
Grundvatten av god kvalité  x  
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Levande sjöar och vattendrag  x  
Myllrande våtmarker  x  
Ingen övergödning  x  
Bara naturlig försurning  x  
Levande skogar  x  
Ett rikt odlingslandskap  x  
God bebyggd miljö  x  
Giftfri miljö  x  
Säker strålmiljö  x  
Skyddade ozonskikt  x  
Begränsad klimatpåverkan  x  
Ett rikt växt och djurliv  x  
 
 
 
Upprättad av 
Planarkitekt: Johanna Lindgren 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Riskkontroll pensionsplaceringar februari 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 februari och början av mars månad: 

Den totala risksituationen har försvagats rejält under februari som följd av oron för 
Corona-virusets påverkan på bolagens vinster. 
I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering fallit till 184,7% 
(186%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 30%, att jämföras med 39% i 
januari. Under månaden har Stockholmsbörsen sjunkit med 6,6% vilket givetvis 
påverkat kommunens pensionsportfölj negativt.  
 
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Under 
februari har inga försäljningar/köp skett men under början av mars flera 
förändringar skett i portföljen som följd av ytterligare börsfall. Max andel aktier 
uppgick vid mitten av mars till 11% vilket medfört att kommunen efter det minskat 
andel aktier och istället placerat i säkrare värdepapper. 
 
Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mkr baserat på aktuella 
marknadsvärden. Motsvarande värdering till och med mitten av mars visar nu på en 
negativ värdeutveckling av portföljen med -4,8 mkr från januari.  Dessa finansiella 
poster påverkar således kommunens ekonomi och finansenheten i stor grad under 
året och utgör en stor osäkerhetspost i prognosarbetet.    
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Tabellen visar kommunens avkastning av pensionsportföljen från årsskiftet fram till 
mitten av mars. 
 
 
 

 
 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen. 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
FEBRUARI 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  
Fram till nyligen så tycktes inget kunna dämpa det positiva humöret på aktiemarknaderna 
världen över. Månaden inleddes med en kraftig börsuppgång och som alltid när värderingen 
på börsen skenar ökar också känsligheten för negativa nyheter och därmed också risken för 
en rekyl. Bakslaget kom i slutet av månaden då oron för coronaviruset till slut fick ordentligt 
fäste på de finansiella marknaderna och som konsekvens föll börserna världen över. I USA 
noterade indexet S&P 500 det snabbaste 10 procentiga fallet från all-time-high någonsin (6 
dagar) och månadens sista vecka blev den sämsta sedan finanskrisen. Stockholmsbörsen (SIX 
PRX) föll under månaden med 6,6% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) 
sjönk med 8,6% i lokal valuta och 8,8% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI 
World) föll också under månaden med 8,4% i lokal valuta, vilket motsvarar -7,9% i svenska 
kronor. Tillväxtmarknader föll 5,3% i lokal valuta och var ned 4,8% i svenska kronor. 
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från 15,3% 
till 19,8%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten från 15,9% till 20,7% och 
den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 14,1% till 19,6%. Sett till 
valutamarknaden var den svenska kronans utveckling mot de större valutorna varierad. Vid 
månadsskiftet handlades en dollar för 9,68 kronor, en euro för 10,65 kronor och ett brittiskt 
pund för 12,36 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 2 punkter till -1,78% för den 
reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 
3108 (förfall 2022) steg med 49 punkter till -1,31%. Yielden för den nominella svenska 
statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 28 punkter till 0,08% och 
yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) sjönk med 17 punkter till -0,51%. Vid 
månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,43%. 
 
 

• Den totala risksituationen har försvagats under februari. I jämförelse med 
föregående månad har aktuell konsolidering fallit till 184,7% (186,0%).  

 

• 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 8,1% och maximal andel aktier 
30%. Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (30%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
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risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2020-02-29 2020-01-31

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 68,1 -2,1%
Marknadsvärderad skuld 36,9 -1,4%
Marknadsvärderad konsolidering 184,7% -1,3%
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 
8,1% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 30%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2020-02-29 2020-01-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 68,1 69,6
Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6
Riskbuffert (Mkr) 5,5 7,0
Aktuell marginal (%) 8,1% 10,0%
Maximal aktieexponering 30,0% 39,0%
Aktuell aktieexponering 28,9% 30,3%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 5,1% 0,4%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 68,1 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

 
AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2020-02-29 Min Max

Likvida medel 1% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 70% 50% 100%
Duration 1,0 0,0 15,0
Aktier 29% 0% 40%
   - svenska 7% 0% 15%
   - utländska 22% 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- 7%

Globala aktier- 22%

Nom räntor- 55%

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% 0,6% -0,7%
Svenska aktier SIX PRX -7,2% -6,6% -0,6%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -6,6% -7,9% 1,3%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -2,1% -1,9% -0,2%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 0,2% 1,2% -1,0%
Svenska aktier SIX PRX -6,6% -5,6% -1,0%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -4,4% -5,7% 1,2%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -1,4% -0,9% -0,5%

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  

 
 

Skuldförvaltarrapport mars 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 mars månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för mars 2020. Den 
genomsnittliga räntan har sjunkit jämfört med föregående månad och uppgår till 
1,76% (1,79%).  I slutet av februari hade internbanken ett kapitalförfall för ett 
rörligt lån om 75 mkr. Lånet förnyades hos Kommuninvest men till bättre 
räntevillkor än tidigare vilket påverkat snitträntan. 
 
Internbanken har fortfarande krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 
1 051,1 mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med 
olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 
 
Från första mars har Finet ökat sin upplåning i internbanken med 5 mkr som ett 
första steg i finansieringen av fortsatt fiberutbyggnad enligt tidigare beslut i 
kommunfullmäktige. Ingen ytterligare nyupplåning har behövts då kommunen 
har fortsatt god likviditet. 
 
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 mars var värdet 2,29 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 mars 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).   
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Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,55 år. Det lån som 
förföll i slutet av februari förnyades och förbättrade den genomsnittliga 
kapitalbindningstiden. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för mars 2020. 
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Finspångs kommun 2020-03-31

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 29,4% varav 19,9% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,29 år.
Genomsnittlig ränta är 1,76%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 16,2%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,55 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-03-31 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) 1,76% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%

Genomsnittlig räntebindning 2,29 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 2,55 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% 26,6%
3-4 år n/a 25% 15,7%
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 170 500 271 000 280 000 165 000 100 000 0 64 600 0 0 0 0
Andel (%) 16,2% 25,8% 26,6% 15,7% 9,5% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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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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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 2020-04-22 2022-01-24 0,780% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2020-06-01 2020-12-01 0,508% 0,370% 50 000 000 kr
Kommuninvest 97386 2020-05-22 2023-02-22 0,420% 0,270% 100 000 000 kr
Kommuninvest 101350 2020-05-13 2023-11-13 0,391% 0,220% 50 000 000 kr
Kommuninvest 112083 2020-06-29 2021-12-30 0,431% 0,120% 85 000 000 kr
Kommuninvest 117683 2020-04-22 2020-10-22 0,250% 0,050% 70 500 000 kr
Kommuninvest 120774 2020-04-24 2023-04-24 0,298% 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 2,29 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. 26,6  %     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. 2,55 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  

 
 

Internkontrollplan 2020 Kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning 
Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa, de av 
kommunfullmäktige fastställda, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 
Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och 
rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

En riskbedömning görs utifrån externa risker, interna risker och verksamhetsrisker. 
Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera 
eller i vissa fall eliminera risker. 

Internkontrollplan 2020 

Inför 2020 års internkontrollplan har alla sektorer gjort en översyn av risker och 
kontroller i sina planer och gjort vissa justeringar och kompletteringar. Förra årets 
internkontrollplan bifogas för jämförelse.  

Planen bygger som tidigare år på väsentlighets- och riskanalys, samt på de kritiska 
områden som löpande identifieras i verksamheten. En del kontrollmoment 
rapporteras enbart till närmast ansvarig chef. Dessa kontrollmoment berör i första 
hand administrativa eller ekonomiska rutiner/processer. Centrala politiska uppdrag 
som rör budget strategisk plan samt verksamhetens utveckling i övrigt ska däremot 
rapporteras till kommunstyrelsen. Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet 
och tillämpningsanvisningar, alltid rapporteras till kommunstyrelsen.  

 
Förslag till beslut 

1. Att fastställa internkontrollplanen för 2020. 
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Internkontroll 

"Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där 

det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser." 

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

En bra internkontroll kännetecknas av följande: 

 Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 

 En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten. 

 Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas. 

 Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar. 

 Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister. 

Finspångs kommuns internkontrollplan 2020 sammanfattas i en övergripande plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även sektorsspecifika 

internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt 

oavsett verksamhetsinriktning. De sektorsspecifika internkontrollplanerna skall ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. 

Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en 

naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje sektor har 

dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. 

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett 

dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat kommunens strategiska planer och balanserade styrkort. Det är viktigt att arbetet 

med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna.  

Kontrollmiljö 

 Hur samverkar vi? 

 Har vi rätt kompetens? 

 Hur ser de sociala relationerna ut? 

 Hur fungerar dialogen om problem? 

 Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer? 

En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll. 
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Riskanalys 

En riskbedömning görs i tre steg: 

1. Kartlägga vilka risker som finns. 

Vilka rutiner/processer får inte gå fel? 

2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för relevanta rutiner/processer. 

3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt? 

Externa risker: 

 På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i ekonomi, politik, teknik och näringsliv? 

 Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt? 

 Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige? 

 Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen? 

Interna risker: 

 Kan vi lita på den information vi har tillgång till? 

 Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stöldbegärliga tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier) 

 Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.? 

 På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring den interna kontrollen? 

Verksamhetsrisker: 

 Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål? 

 På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet? 

 Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till "rätt" kostnad? 

 Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk: Betalar egna 

räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till närstående etc.) 
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Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning 

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma. 

2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris: 

 

Konsekvens     

4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet -> 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 – Sannolik 

 

Konsekvens 

4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 

3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.) 

2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.) 

1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.) 

Sannolikhet 

4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 

2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 

1: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå 

Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Finspångs kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas in 

för att få fram en samlad riskbedömning. 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i 

Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål. 
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En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl 

fungerande organisation förutsätter: 

 en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 

 tydliga och mätbara mål och regelverk 

 dokumenterade rutinbeskrivningar 

 en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar 

För att lyckas i arbetet med intern kontroll krävs följande: 

 en genomtänkt riskkartläggningsprocess samt en väsentlighets- och riskbedömning 

 ett vidgat perspektiv på intern kontroll 

 få med politikerna "på tåget" 

 låt politikerna ta del av väsentlighets- och riskbedömningen 

 inkludera andra än ekonomer 

 tillvarata teknikens möjligheter 

 information och utbildning 

 översyn av policydokument och regler 

 hitta en bra struktur för återrapportering 

 Ha tålamod! 
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Ledningsstaben 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Personalförsörjning  Att organisationen 

inte har rätt 

kompetens 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Tillsvidareanställda 

per yrkeskategori 

Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

KS April 

 Svårt/omöjligt att 

rekrytera och 

behålla personal 

inom bristyrken 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kartläggning av 

bristyrken 

Årlig identifiering 

och kartläggning av 

bristyrken i 

samband med 

årsredovisning. 

KS April 

Sjukfrånvaro  Att sjukfrånvaron 

ökar 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Långtidsfrånvaro, 

sjukfrånvaro 

Uppföljning av 

personalstatistik 

två gånger per år i 

samband med 

tertial 2 och 

årsredovisning. 

KS April 

September 

Arbetstillfredsställelse  Risk för allt för stor 

arbetsbörda 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Mätning mertid, 

övertid, 

timanställningar och 

månadsanställningar 

Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning. 

KS April 

 Risk för alltför stor 

personalomsättning 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Personalomsättning Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning. 

KS April 

Löneutbetalning  Felaktig lön betalas 

ut 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll felaktiga 

löner 

Stickprov och 

uppföljning av 

felaktiga löner 

Sektorchef Mars 

September 

IT  Produktionsbortfall 

på grund av avbrott 

i IT-tjänster 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Incidentrapporter Incidentrapporter 

vid avbrott, årsvis 

sammanställning 

Sektorchef December 

Intern revision HSA, 

Internrevision SITHS 
 Felaktig 

systembehörighet i 

förhållande till tjänst 

2. Mindre 

sannolik 

4. Allvarlig 8 Systembehörighet Revisionskontroll Sektorchef December 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

 Utfärdande av 

felaktig ID-handling 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Utfärdande av ID-

handling 

Revisionskontroll Sektorchef Januari 

GDPR  Felaktig hantering 

av personuppgifter 

enligt GDPR 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontroll att 

personuppgifts-

/biträdesavtal finns 

Incidentrapporter 

vid avvikelse 

Sektorchef Januari 

April 

Augusti 

Oktober 

Delegation  Brister i rutiner 

samt att rutiner inte 

efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång rutiner Stickprov Sektorchef Februari 

Avtal  Att avtalsarkivet 

inte är 
uppdaterat/brister i 

bevakning 

2. Mindre 

sannolik 

3. Kännbar 6 Genomgång rutiner 

hantering avtal 

Stickprov 

/genomgång rutiner 

Sektorchef Juni 

Styrdokument  Att styrdokument 

inte hålls 

uppdaterat/inte 

efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppdatering/efter-

levnad av 

styrdokument 

Årlig genomgång Sektorchef Februari 

Klagomål och synpunkter  Brister i 

kvalitetssäkring/ 

Verksamhets-

utveckling 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning 

klagomålshantering 

Sammanställning 

och analys av 

inkomna klagomål/ 

synpunkter 

Sektorchef Februari 

Allmänna handlingar  Handlingar lämnas 

inte ut skyndsamt 

2. Mindre 

sannolik 

3. Kännbar 6 Tid för utlämning av 

handlingar 

Årlig uppföljning av 

tid för utlämning av 

handlingar 

Sektorchef December 

 Handlingar hittas 

inte 

2. Mindre 

sannolik 

3. Kännbar 6 Genomgång av antal 

handlingar 

Årlig uppföljning av 

antal handlingar 

Sektorchef December 

Nämndadministration  Bristande 

underlag/kvalitet för 

beslut i beredning 

och 

tjänsteskrivelser 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

underlag/kvalitet för 

beslut 

Dialog med 

Kommunstyrelsen 

KS December 

Driftentreprenad Arena 

Grosvad 
 Uppföljning av 

gällande avtal 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Avtalstrohet Uppföljningsträffar 

med Medley 

Sektorchef Maj 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Föreningsbidrag och 

kulturbidrag 
 Uppföljning av 

utbetalningar till 

föreningar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att utbetalningar 

görs till rätt 

förening inom 

fritidsverksamhet 

och kulturbidrag 

Stickprov av 

föreningsbidrag 

och kulturbidrag 

Sektorchef Maj 

Inköp/betalningar  Att vi bryter mot 

leverantörsavtal 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Att vi inte bryter 

mot 

leverantörsavtal 

Stickprov av inköp 

av vissa 

varor/tjänster från 

leverantörer 

utanför avtal. 

Sektorchef Oktober 

Upphandling  Att otillåten 

direktupphandling 

sker 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Otillåten 

direktupphandling 

Genomgång av 

föregående års 

reskontra 

Sektorchef Oktober 

Hantering av leasingbilar  Att skador på bilar 

inte anmäls till 

försäkringsbolaget 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Skadeanmälningar Löpande kontroller 

både vid daglig 

uthyrning samt vid 

avtalets utgång 

Sektorchef November 

 Att leasingbilar körs 
för mycket/för lite 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av antal 
mil/bil 

Stickprov en gång 
per år av 

leasingbilarna samt 

efter 30 månader 

Sektorchef November 

Faktureringar  Att faktureringar 

drar ut på tiden och 

att moms faktureras 
rätt 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Faktureringar Stickprov av minst 

10 kundfakturor/ 

sektor under 
perioden jan-sept 

Sektorchef Oktober 

Hantering av hand- 

respektive dagskassor 
 Att handkassor 

hanteras och 

handhas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 

genomgång av 

handkassor 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

 Att dagskassor 

hanteras och 

redovisas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 

genomgång av 

redovisningen av 

dagskassor 

 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

Tillgång på likvida medel  Att det inte finns 2. Mindre 4. Allvarlig 8 Likviditetsupp- Uppföljning av KS Mars 

399



 

Finspångs kommun, Internkontrollplan 10(18) 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

medel till 

kommande 

utbetalningar 

sannolik följning likviditeten, 

rapportering 

kvartalsvis i 

efterskott 

Maj 

September 

December 

Migrationsrelaterade 

intäkter och kostnader 
 Att statsbidragen 

inte täcker 

kostnaderna för den 

verksamhet som 

bedrivs 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning av 

statsbidragen från 

migrationsverket 

Årlig 

sammanställning 

KS Maj 

Bidragsansökningar  Att bidrag söks av 

fel person och att 

rätt bidrag söks 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Bidragsansökningar Årlig 

genomgång/sektor 

Sektorchef Oktober 

Budget/strategisk plan  Att ekonomiska mål 

inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 

ekonomiska mål 

Sker i tertial 1 och 

2 samt i 

årsredovisningen. 

KS Mars 

Juni 

Oktober 

 Att verksamhetsmål 

inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 

verksamhetsmål 

Sker i tertial 2 

samt i 

årsredovisningen. 

KS April 

Oktober 

Politiska beslut  Att politiskt fattade 

beslut inte 

verkställs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång av 

politiska uppdrag 

Genomgång av 

politiska uppdrag 

okt 2019-mars 

2020 samt april-

sept 2020. 

KS April 

Oktober 

Hantering av företagskort  Att företagskort 

hanteras felaktigt 

vid redovisning av 

köp 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Redovisning av köp 

med företagskort 

Granskning av 

samtliga kortköp 

jan-oktober 

Sektorchef November 

Politisk styrning  Att prioriterade 

uppdrag inte 

genomförs enligt 

plan 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Analys av 

uppdragsuppfyllelse 

prioriterade 

uppdrag 

Analys av 

uppdragsuppfyllelse 

KS Mars 
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Sektor Utbildning 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Samlad kvalitetsrapport 

för sektor utbildning 
 Brist på styrning 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Uppföljning och 

analys av det 

systematiska 

kvalitetsarbetet 

Huvudrapport för 

sektor utbildning. 

KS Januari 

Behörighet till gymnasiet  Elever är ej 

behöriga till 

gymnasiet 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Behörighet till 

gymnasiet från 

grundskola och IM 

Sammanställning av 

betygskatalog för 

vt och ht 

KS Januari 

Augusti 

Meritvärde år 9  Bristande 

måluppfyllelse 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Måluppfyllelse Sammanställning av 

betygskatalog för 

ht 

KS Januari 

Betyg i alla ämnen år 9  Bristande 

måluppfyllelse 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning av 

betygskatalog vt 

KS Augusti 

Grundsärskolans resultat  Bristande 

måluppfyllelse 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Måluppfyllelse Sammanställning av 

resultat för ht 

KS Januari 

Kränkande särbehandling 

och klagomål 
 Barn och elever blir 

kränkta, bristande 

kvalitet i 

verksamheten 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Sammanställning 

och analys av 

incidentrapporter-

ing till huvudman 

Genom systemet 

PMO, genom 

klagomålsrutinen. 

KS Februari 

September 

Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola 
 Bristande närvaro 1. Osannolik 4. Allvarlig 4 Sammanställning 

och redogörelse 

gällande bristande 

närvaro terminsvis 

Genom systemet 

PMO, 

sammanställning 

för vt och ht 

KS Januari 

Augusti 

Kösituation och 

beläggning förskolan 
 Förskoleplatser 

saknas 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Sammanställning av 

kösituationen. 

Beräkning och 

prognos av 

beläggning inom 

förskolan. 

KS April 

November 

Betygsstatistik för 

gymnasieskolans 
nationella program, 

introduktionsprogram 

samt elevgenom-

strömning 

 Uppföljning av 

betyg, elevgenom-
strömning 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Uppföljning av 

betyg, elevgenom-
strömning. 

Sammanställning vt KS Augusti 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Uppföljning av 

vuxenutbildningens 

utbildningar 

 Uppföljning av 

utbildningarna 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Genomströmning 

och resultat 

Sammanställning vt KS Augusti 

Betygsstatistik för 

vårterminen grundskolan 

åk 6,7,8,9. 

 Bristande 

måluppfyllelse 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning vt KS Augusti 

Uppföljningsansvar  Ungdomar i ålder 

16-20, skolgång/ 

sysselsättning inte 

känd 

2. Mindre 

sannolik 

3. Kännbar 6 Uppföljning 

ungdomar 16-20 år 

Sammanställning KS Mars 

September 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor Samhällsbyggnad 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Resursbrist på 

nyckelpersoner i 

kommunen 

 Försvårar 

efterlevande och 

framtagandet av 

strategiska planer 

samt verkställighet 

av beslutade 

aktiviteter 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning av 

framtagandet av 

planer enligt beslut. 

Finns projekt-

ansvariga vid stora 

projekt. 

Avstämning av 

framtagandet av 

planer med 

tidsplan. 

Sektorchef April 

Augusti 

Handlingsplan LSO  Fastställda 

prestationsmål 

enligt handlingsplan 

uppnås inte. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

fastställda planer 

och genomförda 

åtgärder. 

Redovisning hur 

efterlevandet av 

fastställda mål sker. 

KS Februari 

Gällande internavtal finns 

mellan köpare och säljare 
 Otydlighet i interna 

överenskommelser. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Avtal tecknas med 

varje köpare 

Redovisning av 

antal tecknade 

avtal per enhet. 

Sektorchef April 

Augusti 

Uppföljning 

detaljplanearbete 
 Fastställda mål i ÖP 

uppnås inte. Brist på 

planlagd mark. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Uppföljning av 

fastställda mål i ÖP 

genom beslutade 

detaljplaner. 

Redovisning av 

beslutade 

detaljplaner. 

KS Maj 

November 

Följa upp planläget 

för kommunens 

detaljplaner samt 

hur många bostäder 

som de bedöms 

kunna ge 

Redovisning av 

planerade och 

pågående 

planärenden med 

prognostiserad 

tidsplan 

Sektorchef Januari 

Mars 

Maj 

Augusti 

Oktober 

Lokalresursförsörjning  Brist på godkända 

och verksamhets-

effektiva lokaler. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Genomförda 

beslutade 

lokalinvesteringar 

enligt verksamhets-

plan och uppdrag 

från politiken. 

Sammanställning av 

återrapporterade 

investeringsprojekt 

innehållande 

avvikelser och 

analys. 

 

Sektorchef Maj 

September 

November 

Klimatanpassningsplan  Fastställda åtgärder 

i handlingsplan 

uppnås inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

fastställda planer 

och genomförda 

åtgärder 

Redovisning hur 

efterlevandet av 

fastställda mål sker. 

Sektorchef April 

Augusti 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

RSA-koppling mot 

Agenda 2030 
 Fastställda åtgärder 

i handlingsplan 

uppnås inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

fastställda planer 

och genomförda 

åtgärder i 

jämförelse mot 

Agenda 2030. 

Redovisning hur 

efterlevandet av 

fastställda mål sker. 

Sektorchef April 

Augusti 

Natur och friluftsplan  Fastställda mål 

enligt handlingsplan 

uppnås inte 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Uppföljning av 

fastställda planer 

och genomförda 

åtgärder. 

Redovisning hur 

efterlevandet av 

fastställda mål sker. 

Sektorchef April 

Augusti 

Förvaltning av teknisk 

infrastruktur samt 

verksamhetsövergång av 

FTV till kommunen 

 Träffade 

avtal/överens-

kommelser följs inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång med 

Finspångs tekniska 

verk av uppdrag 

gällande innehåll, 

tidsplan och 

ekonomi. 

Uppföljning av 

planerad och 

genomförd 

verksamhets-

övergång och 

planerade uppdrag. 

Sektorchef Februari 

April 

Augusti 

September 

Färdiga detaljplaner 

för nybyggnation av 

bostäder. 

Uppföljning av antal 

färdiga detaljplaner 

i förhållande till 

strategisk plan. 

Sektorchef Februari 

April 

Augusti 

September 

Framtagande av 

verksamhetsplaner 
 Försvårar 

efterlevandet utifrån 

strategisk plan och 

verkställighet av 

beslutade 

aktiviteter. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Genomförda 

åtgärder utifrån 

beslutad 

verksamhetsplan 

och uppdrag från 

politiken. 

Redovisning av 

antal åtgärder 

utifrån antal 

uppdrag. 

Sektorchef April 

Augusti 

Genomförande bakre 

ledning 

Räddningstjänsten. 

 Risk att kunskapen 

om systemet och 

att teknisk 

utrustning inte är 

tillräckligt förberett. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontinuerlig 

genomgång av 

utrustning och 

system tillsammans 

med SOS och 

RTÖG. 

Kontroll vid övning 

samt vid test av 

systemet i form av 

provlarm. 

Sektorchef April 

Augusti 
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Sektor Vård och omsorg 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Följsamhet till Lag 

(2017:612) om 

samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och 

sjukvård 

 Brukare blir kvar i 

slutenvård 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Att vi inte har kvar 

brukare i slutenvård 

efter utskrivnings-

klar. 

Följa statistik i 

Cosmic Link 

Sektorchef Januari 

September 

Läkemedelshantering  Patient får inte 

läkemedel enligt 

gällande ordination 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Följsamhet till 

gällande rutiner 

avseende läke-

medelshantering. 

Statistik och analys 

av avvikelser 

avseende 

läkemedel 

Sektorchef Januari 

September 

Dokumentation  Bristfällig och 

avsaknad av 

dokumentation 

enligt SOL och HSL 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Följsamhet till SOL 

och HSL gällande 

dokumentation 

Kvalitativ 

journalgranskning 

med hjälp av 

granskningsmall i 

es-maker 

Sektorchef Januari 

September 

Verksamhetssystem  Behörighet används 

felaktigt 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Att behörigheter i 

system inte används 

felaktigt. 

Granskning av 

loggkontroller 

Sektorchef Januari 

September 

Klagomål, utredning och 

anmälan Lex Sarah och 

Lex Maria 

 Ej vidtagna åtgärder 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att klagomål, Lex 

Sarah och Lex Maria 

utreds samt att 

identifierade direkta 

och förebyggande 

åtgärder verkställs. 

Sammanställning 

och granskning av 

periodens inkomna 

klagomål, Lex 

Sarah och Lex 

Maria 

KS Januari 

September 

Biståndsbedömning  Ej verkställda beslut 

inom lagstadgad tid 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Att beslut enligt 

SOL verkställs och 

följs upp inom 

lagstadgad tid. 

- Statistik beviljade 

insatser 

- Beläggningsgrad 

på SÄBO/Korttids-

boenden 

- Antal brukare i 

kö till SÄBO 

 

KS Januari 

September 

Vård och 

omsorgsinsatser 
 Ej resurser att 

hantera ökade 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Att vi har resurser 

att verkställa 

Statistik av volymer 

inom verksamhets-

Sektorchef Januari 

September 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

volymer beviljade insatser 

enligt SOL 

området hemtjänst 

Följsamhet till 

hygiendirektiv 
 Smittspridning 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Att medarbetare 

inom vård och 

omsorg inte sprider 

smitta mellan 

brukare och 

enheter 

- Följsamhets-

observationer 

genomförs av 

hygienombud enligt 

mall i es-maker, 

rapporteras till 

MAS 

- Genomföra 

hygienrond 

Sektorchef Januari 

September 

 

 

 

 

 

 

Sektor Social omsorg 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Antal placerade barn och 

ungdomar 
 Stor kostnad för 

andel placerade 

barn och ungdomar 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Sammanställning av 

placeringar samt 

kostnader 

 KS Februari 

Juni 

Oktober 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Utredningar barn och 

unga 
 Lagstadgad 

utredningstid hålls 

inte 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Sammanställning av 

utredningstider 

 KS Februari 

September 

Antal placerade vuxna  Hög andel 

placerade 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Sammanställning av 

placeringar 

Halvårsvis 

sammanställning av 

antal placeringar 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Utredningar vuxna  Utredningstider 

hålls inte (max 3 

mån) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Årsvis 

sammanställning av 

utredningstider 

 Sektorchef Januari 

Utredningar LSS  Utredningstider 

hålls inte (max 3 
mån) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Årsvis 

sammanställning av 
utredningstider 

 Sektorchef Januari 

Behörighet i 

verksamhetssystem IFO, 

VoO (LSS) 

 Obehöriga kommer 

in i systemen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Årsvis 

sammanställning av 

antal obehöriga i 

systemen 

Stickprovskontroll Sektorchef Augusti 

Journalanteckningar och 

sammanställning av 

daganteckningar IFO & 

LSS 

 Dålig kvalitet på 

dokumentation och 

utebliven 

dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning 

journaler IFO och 

LSS, årlig 

sammanställning 

Stickprov 

kontinuerligt 

Sektorchef Augusti 

Genomförandeplaner LSS 

& IFO 
 Genomförande-

planer upprättas 

inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 

genomförande-

planer, Årlig 

sammanställning 

Stickprov 

kontinuerligt 

Sektorchef Augusti 

Uppföljning av klagomål 

Lex Sarah, Lex Maria 
 Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

klagomål, Lex Sarah 

och Lex Maria 

 KS Februari 

Hygienrond och 

följsamhetsobservationer 
 Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hygien och 

följsamhets-

observationer 

Hygienombud 

genomför 

stickprov av 

följsamhetsobser-

vationer. 

Granskning att 

hygienrond sker 

samt säkerställa 

Sektorchef Januari 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

kvaliteten i 

hygienrutinen 1 

ggr/år. 

Anmälan om offentligt 

driven verksamhet 
 Verksamheter som 

bedrivs enligt SoL 

eller LSS anmäls 

inte till IVO 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Anmälningar till 

IVO 

Genomgång av 

anmälda 

verksamheter 

Sektorchef December 

Biståndsbeslut  Beslut verkställs 

inte inom lagstadgad 

tid med risk för 

straffavgift 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll att 

beviljade insatser 

verkställs 

Granskning via 

verksamhets-

systemet 

KS 

KF 

Mars 

Maj 

Augusti 

November 

Ekonomiskt bistånd  Att bistånd betalas 

till fel person, 

förskingring 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Mottagare av 

ekonomiskt bistånd 

Stickprov Sektorchef Mars 

 Antal bidragstagare 

och antal hushåll 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Utvecklingen av 

antal 

biståndsmottagare 

och antal hushåll 

Sammanställning av 

statistik 

KS Januari 

September 
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2020 2020-03-02

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Januari
Sektor Utbildning Kvalitetsrapport för 

sektor utbildning

Brist på styrning Uppföljning och analys av det systematiska 

kvalitetsarbetet

Föregående läsår 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Behörighet till gymnasiet Elever är ej behöriga till gymnasiet Behörighet till gymnasiet Höstterminen -19 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Meritvärde år 9 Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen -19 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Grundsärskolans resultat Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen -19 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola

Omfattande frånvaro Sammanställning och redogörelse gällande 

bristande närvaro terminsvis

Höstterminen -19 2 jan Januari KS

Februari
Sektor Utbildning Kränkande särbehandling 

och klagomål

 Barn och elever blir kränkta, bristande 

kvalitet i verksamheten

Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Okt-dec 2019 21 jan Februari KS

Sektor Samhällsbyggnad Handlingsplan LSO Fastställda mål enligt handlingsplan uppnås 

ej

Uppföljning av fastställd plan och 

genomförda åtgärder

Jan-dec 2019 21 jan Februari KS

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål, 

Lex Sarah, Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål Lex sarah och Lex 

Maria

Jan-dec 2019 21 jan Februari KS

Sektor social omsorg Antal placerade barn och 

ungdomar

Stor kostnad för andel placerade barn & 

ungdomar

Sammanställning av placeringar samt 

kostnader

Okt-dec 2019 21 jan Februari KS

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Okt-dec 2019 21 jan Februari KS

Mars
Sektor Utbildning Uppföljningsansvar  Ungdomar i ålder 16-20, 

skolgång/sysselsättning inte är känd

Uppföljning ungdomar 16-20 år Juli- dec 2019 11 feb Mars KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Okt-dec 2019 11 feb Mars KS, KF

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål Jan-dec 2019 11 feb Mars KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att verksamhetsmål inte nås Genomgång av verksamhetsmål Jan-dec 2019 11 feb Mars KS

Ledningsstaben Politisk styrning Att prioriterade uppdrag inte genomförs 

enligt plan

Analys av uppdragsuppfyllelse prioriterade 

uppdrag

11 feb Mars KS

April
Sektor Utbildning Kösituation och 

beläggning förskola

 Förskoleplatser saknas Sammanställning av kösituationen. 

Beräkning och prognos av beläggning

15 mars 31 mars April KS

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse Risk för allt för stor arbetsbörda Mätning mertid, övertid, timanställningar 

och månadsanställningar

Jan-dec 2019 31 mars April KS
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2020 2020-03-02

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse  Risk för alltför stor personalomsättning Personalomsättning Jan-dec 2019 31 mars April KS

Ledningsstaben Personalförsörjning Att organisationen inte har rätt kompetens Tillsvidareanställda per yrkeskategori Jan-dec 2019 31 mars April KS

Ledningsstaben Personalförsörjning Svårt/omöjligt att rekrytera och behålla 

personal inom bristyrken

Kartläggning av bristyrken Jan-dec 2019 31 mars April KS

Ledningsstaben Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte verkställs Genomgång av politiska uppdrag Okt 2019-mars 2020 31 mars April KS

Maj

Sektor Samhällsbyggnad Uppföljning 

detaljplanearbete

Brist på planlagd mark Redovisning av beslutade detaljplaner. 28 april Maj KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Jan-mars 28 april Maj KS, KF

Ledningsstaben Migrationsrelaterade 

intäkter och kostnader

Att statsbidragen inte täcker kostnaderna 

för den verksamhet som bedrivs

Uppföljning av statsbidragen från 

migrationsverket

jan-dec 2019 28 april Maj KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Jan-mars 2019 28 april Maj KS

Juni
Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål Jan-april 2020 19 maj Juni KS

Sektor social omsorg Antal placerade barn och 

ungdomar

Stor kostnad för andel placerade barn & 

ungdomar

Sammanställning av placeringar samt 

kostnader

jan-april 2020 19 maj Juni KS

Augusti
Sektor Utbildning Behörighet till gymnasiet  Elever är ej behöriga till gymnasiet Behörighet till gymnasiet Vårterminen 4 aug Augusti KS

Sektor Utbildning Betyg i alla ämnen åk 9  Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Vårterminen 4 aug Augusti KS

Sektor Utbildning Betygsstatistik för vt 

grundskolan åk 6-9

 Bristande måluppfyllelse Sammanställning Vårterminen 4 aug Augusti KS

Sektor Utbildning Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola

 Omfattande frånvaro Sammanställning och redogörelse gällande 

bristande närvaro terminsvis

Vårterminen 4 aug Augusti KS
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2020 2020-03-02

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Sektor Utbildning Betygsstatistik för 

gymansieskolans 

nationella program, 

introduktionsprogram 

samt 

elevgenomströmning

 Uppföljning av betyg, elevgenomströmning Sammanställning Vårterminen 4 aug Augusti KS

Sektor Utbildning Uppföljning av 

vuxenutbildningens 

utbildningar

 Uppföljning av betyg, genomströmning Måluppfyllelse Vårterminen 4 aug Augusti KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs April-juni 4 aug Augusti KS, KF

September
Sektor Utbildning Kränkande särbehandling 

och klagomål

Barn och elever blir kränkta, bristande 

kvalitet i verksamheten

Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Jan-juni 2 sept September KS

Sektor Utbildning Uppföljningsansvar  Ungdomar i ålder 16-20, 

skolgång/sysselsättning inte är känd

Uppföljning ungdomar 16-20 år Jan-juni 2 sept September KS

Sektor vård och omsorg Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria

Åtgärder vidtas inte. Uppföljning av klagomål,utredning och 

anmälan Lex Sarah och Lex Maria

Jan-juni 2 sept September KS

Sektor vård och omsorg Biståndsbedömning Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid Kontroll att beviljade insatser verkställs och 

följds upp inom lagstadgad tid

Jan-juni 2 sept September KS, KF

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Jan-juni 2 sept September KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Antal bidragstagare och antal hushåll Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

Jan-juni 2 sept September KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning April-juni 2020 2 sept September KS

Oktober
Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål Jan-aug 6 okt Oktober KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att verksamhetsmål inte nås Genomgång av verksamhetsmål Jan-aug 6 okt Oktober KS

Ledningsstaben Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte verkställs Genomgång av politiska uppdrag April-sept 6 okt Oktober KS

Sektor social omsorg Antal placerade barn och 

ungdomar

Stor kostnad för andel placerade barn & 

ungdomar

Sammanställning av placeringar samt 

kostnader

maj-sept 6 okt Oktober KS
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2020 2020-03-02

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

November
Sektor Utbildning Kösituation och 

beläggning förskola

 Förskoleplatser saknas Sammanställning av kösituationen. 

Beräkning och prognos av beläggning

15 oktober 3 nov November KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Juli-sept 3 nov November KS, KF

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Juli-sept 2020 3 nov November KS

Sektor Samhällsbyggnad Uppföljning 

detaljplanearbete

Brist på planlagd mark Redovisning av beslutade detaljplaner. 3 nov November KS

December
Ledningsstaben Nämndadministration Bristande underlag/kvalitet för beslut i 

beredning och tjänsteskrivelser

Uppföljning av underlag/kvalitet för beslut 17 nov December KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning okt-dec Feb 2021 Mars 2021 KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Antal bidragstagare och antal hushåll Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

Juli-dec Jan 2020 Jan 2021 KS

Sektor vård och omsorg Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria

Åtgärder vidtas inte. Uppföljning av klagomål,utredning och 

anmälan Lex Sarah och Lex Maria

juli-dec 2020 Jan 2020 Jan 2021 KS

Sektor vård och omsorg Biståndsbedömning Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid Kontroll att beviljade insatser verkställs och 

följds upp inom lagstadgad tid

juli-dec 2020 Jan 2020 Jan 2021 KS, KF
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Internkontroll 

"Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där 

det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser." 

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

En bra internkontroll kännetecknas av följande: 

 Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 

 En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten. 

 Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas. 

 Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar. 

 Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister. 

Finspångs kommuns internkontrollplan 2016 sammanfattas i en övergripande plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även sektorsspecifika 

internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt 

oavsett verksamhetsinriktning. De sektorsspecifika internkontrollplanerna skall ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. 

Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en 

naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje sektor har 

dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. 

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett 

dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat kommunens strategiska planer och balanserade styrkort. Det är viktigt att arbetet 

med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. I de fall det görs stickprovskontroller skall dessa dokumenteras enligt en 

gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. Finspångs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt 

överenskommen tidplan. 

Kontrollmiljö 

 Hur samverkar vi? 

 Har vi rätt kompetens? 

 Hur ser de sociala relationerna ut? 

 Hur fungerar dialogen om problem? 

 Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer? 
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En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll. 

Riskanalys 

En riskbedömning görs i tre steg: 

1. Kartlägga vilka risker som finns. 

Vilka rutiner/processer får inte gå fel? 

2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för relevanta rutiner/processer. 

3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt? 

Externa risker: 

 På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i ekonomi, politik, teknik och näringsliv? 

 Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt? 

 Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige? 

 Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen? 

Interna risker: 

 Kan vi lita på den information vi har tillgång till? 

 Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stöldbegärliga tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier) 

 Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.? 

 På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring den interna kontrollen? 

Verksamhetsrisker: 

 Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål? 

 På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet? 

 Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till "rätt" kostnad? 

 Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk: Betalar egna 

räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till närstående etc.) 
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Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning 

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma. 

2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris: 

 

Konsekvens     

4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet -> 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 – Sannolik 

 

Konsekvens 

4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 

3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.) 

2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.) 

1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.) 

Sannolikhet 

4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 

2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 

1: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå 

Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Finspångs kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas in 

för att få fram en samlad riskbedömning. 

417



 

Finspångs kommun, Internkontrollplan 2019 6(18) 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i 

Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål. 

En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl 

fungerande organisation förutsätter: 

 en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 

 tydliga och mätbara mål och regelverk 

 dokumenterade rutinbeskrivningar 

 en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar 

För att lyckas i arbetet med intern kontroll krävs följande: 

 en genomtänkt riskkartläggningsprocess samt en väsentlighets- och riskbedömning 

 ett vidgat perspektiv på intern kontroll 

 få med politikerna "på tåget" 

 låt politikerna ta del av väsentlighets- och riskbedömningen 

 inkludera andra än ekonomer 

 tillvarata teknikens möjligheter 

 information och utbildning 

 översyn av policydokument och regler 

 hitta en bra struktur för återrapportering 

 Ha tålamod! 
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Ledningsstaben 

 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens
Risk-

värde
Kontrollmoment

Uppföljnings-

period
Hur sker kontrollen?

Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Ineffektiv organisation
2. Mindre 

sannolik
3. Kännbar 6 Medarbetarenkät November Medarbetarenkät KS Januari

Risk för övertid 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Övertidmätning Jan-dec 2018
Sammanställning och analys i 

samband med årsredovisning
KS April

Risk för allt för stor arbetsbörda 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Mätning mertid, övertid, 

timanställningar och 

månadsanställningar

Jan-dec 2018
Sammanställning och analys i 

samband med årsredovisning
KS April

Risk för alltför stor 

personalomsättning

2. Mindre 

sannolik
3. Kännbar 6 Personalomsättning Jan-dec 2018

Sammanställning och analys i 

samband med årsredovisning
KS April

Att organisationen inte har rätt 

kompetens
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Tillsvidareanställda per 

yrkeskategori
Jan-dec 2018

Sammanställning och analys i 

samband med årsredovisning
KS April

Svårt/omöjligt att rekrytera och behålla 

personal inom bristyrken
3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kartläggning av bristyrken Jan-dec 2018

Årlig identifiering och 

kartläggning av bristyrken i 

samband med årsredovisning

KS April

IT
Produktionsbortfall på grund av 

avbrott i IT-tjänster
4. Sannolik 3. Kännbar 12 Incidentrapporter Incidentrapporter vid avbrott Sektorchef December

GDPR
Felaktig hantering av personuppgifter 

enligt GDPR
4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Kontinuerlig kontroll av 

hantering av 

personuppgifter

Incidentrapporter vid 

avvikelse

Kommun- 

direktör 

Sektorchef

Kvartalsvis

Felaktig systembehörighet i förhållande 

till tjänst

2. Mindre 

sannolik
4. Allvarlig 8 Systembehörighet Revisionskontroll Sektorchef December

Utfärdande av felaktig ID-handling 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Utfärdande av ID-handling Revisionskontroll Sektorchef Januari

Personalförsörjning

Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron ökar 4. Sannolik

Arbetstillfreds-

ställelse

KS

Uppföljning av 

personalstatistik två gånger 

per år i samband med tertial 2 

och årsredovisning

Långtidsfrånvaro, 

sjukfrånvaro
123. Kännbar

Intern revision HSA, 

Internrevision SITHS

Mars 

September
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens
Risk-

värde
Kontrollmoment

Uppföljnings-

period
Hur sker kontrollen?

Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Delegation
Brister i rutiner samt att rutiner inte 

efterlevs
3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång rutiner Stickprov Sektorchef Februari

Avtal
Att avtalsarkivet inte är 

uppdaterat/brister i bevakning

2. Mindre 

sannolik
3. Kännbar 6

Genomgång rutiner 

hantering avtal
Stickprov /genomgång rutiner Sektorchef Juni

Styrdokument
Att styrdokument inte hålls 

uppdaterat/inte efterlevs
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Uppdatering/efterlevnad av 

styrdokument
Årlig genomgång Sektorchef Februari

Klagomål och 

synpunkter

Brister i kvalitetssäkring/Verksamhets-

utveckling
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Uppföljning 

klagomålshantering

Sammanställning och analys av 

inkomna klagomål/synpunkter
Sektorchef Februari

Handlingar lämnas inte ut skyndsamt
2. Mindre 

sannolik
3. Kännbar 6

Tid för utlämning av 

handlingar

Årlig uppföljning av tid för 

utlämning av handlingar
Sektorchef December

Handlingar hittas inte
2. Mindre 

sannolik
3. Kännbar 6

Genomgång av antal 

handlingar

Årlig uppföljning av antal 

handlingar
Sektorchef December

Nämndadministration
Bristande underlag/kvalitet för beslut i 

beredning och tjänsteskrivelser
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Uppföljning av 

underlag/kvalitet för beslut

Dialog med 

Kommunstyrelsen
KS December

Driftentreprenad 

Arena Grosvad
Uppföljning av gällande avtal 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Avtalstrohet

Uppföljningsträffar med 

Medley
Sektorchef Maj

Föreningsbidrag Uppföljning av utbetalningar 3. Möjlig 3. Kännbar 9
Att utbetalningar görs till 

rätt förening
Stickprov av föreningsbidrag Sektorchef Maj

Webbplats/intranät
Allvarligt fel på webbplats. Support 

omöjlig på grund av plattform
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Avstämning med IT-

avdelningen att tillräcklig 

backup utförs

   Årlig avstämning Sektorchef December

Kommunikations-

system
Telefoni ur funktion längre period

2. Mindre 

sannolik
4. Allvarlig 8

Fungerande supportavtal 

med Tele2
  Löpande avstämning Sektorchef December

Allmänna handlingar
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens
Risk-

värde
Kontrollmoment

Uppföljnings-

period
Hur sker kontrollen?

Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Inköp/betalningar Att vi bryter mot leverantörsavtal 4. Sannolik 2. Lindrig 8
Att vi inte bryter mot 

leverantörsavtal

Stickprov av inköp av vissa 

varor/tjänster från 

leverantörer utanför avtal

Sektorchef Oktober

Upphandling Att otillåten direktupphandling sker 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Otillåten direktupphandling
Genomgång av föregående års 

reskontra
Sektorchef Mars

Att skador på bilar inte anmäls till 

försäkringsbolaget
3. Möjlig 3. Kännbar 9 Skadeanmälningar

Löpande kontroller både vid 

daglig uthyrning samt vid 

avtalets utgång

Sektorchef Februari

Att leasingbilar körs för mycket/för lite 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av antal mil/bil

Stickprov en gång per år av 

leasingbilarna samt efter 30 

månader

Sektorchef Februari

Faktureringar
Att faktureringar drar ut på tiden och 

att moms faktureras rätt
3. Möjlig 2. Lindrig 6 Faktureringar

Stickprov av minst 10 

kundfakturor/sektor
Sektorchef Oktober

Bidragsansökningar
Att bidrag söks av fel person och att 

rätt bidrag söks
3. Möjlig 2 Lindrig 6 Bidragsansökningar Årlig genomgång/sektor

Respektive 

sektorchef
Oktober

Att handkassor hanteras och handhas 

felaktigt
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Inventering och genomgång 

av handkassor
Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November

Att dagskassor hanteras och handhas 

felaktigt
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Inventering och genomgång 

av dagskassor
Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November

December Mars

Januari Mars

Februari April

Mars Maj

April Juni

Maj Augusti

Juni September

Juli September

Augusti Oktober

September November

Oktober December

November Januari

Hantering av 

leasingbilar

Hantering av hand- 

respektive 

dagskassor

Tillgång på likvida 

medel

Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

2. Mindre 

sannolik
4. Allvarlig 8 Likviditetsuppföljning

Uppföljning av likviditetsplan 

varje månad
KS
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens
Risk-

värde
Kontrollmoment

Uppföljnings-

period
Hur sker kontrollen?

Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Migrationsrelaterade 

intäkter och 

kostnader

Att statsbidragen inte täcker 

kostnaderna för den verksamhet som 

bedrivs

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Uppföljning av 

statsbidragen från 

migrationsverket

Jan-dec 2018 Årlig sammanställning KS April

Utvecklingssatsningar
Att genomförda utvecklingssatsningar 

inte implementeras i verksamheterna
4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Resultat och 

effektbedömning
Årlig sammanställning Sektorchef Februari

Redovisning av 

statistik

Användande av fel verksamhetskoder i 

redovisningen, medför felaktiga 

nyckeltal

3. Möjlig 4. Allvarlig 12
Översyn av 

verksamhetskoder
Årlig översyn/sektor

Respektive 

sektorchef
December

Jan-dec 2018 Mars

Jan-april Maj

Jan-aug Oktober

Jan-dec 2018 Mars

Jan-aug Oktober

Okt-mars April

April-sept Oktober

Politisk styrning
Att prioriterade uppdrag inte 

genomförs enligt plan
3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Analys av 

uppdragsuppfyllelse 

prioriterade uppdrag

Analys av uppdragsuppfyllelse KS Mars

9

Att verksamhetsmål inte nås 4. Sannolik 3. Kännbar

Genomgång av politiska 

uppdrag
KS

Genomgång av ekonomiska 

mål

Sker i tertialrapport 1 och 2 

samt i årsredovisning

Genomgång av politiska 

uppdrag

KS

KS

Politiska beslut
Att politiskt fattade beslut inte 

verkställs
3. Möjlig 3. Kännbar

Sker i tertial 2 och i 

årsredovisning

Budget/strategisk 

plan

Att ekonomiska mål inte nås 4. Sannolik 3. Kännbar

12
Genomgång av 

verksamhetsmål

12
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Sektor Utbildning 

 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker kontrollen? Uppföljningsperiod
Rapporteras 

till

När rapporteras 

kontrollen?

Föregående läsår Januari

Höstterminen Januari

Vårterminen Augusti

Höstterminen Januari

Vårterminen Augusti

Höstterminen Januari

Vårterminen Augusti

Höstterminen Januari

Vårterminen Augusti

Okt-dec Februari

Jan-mars Maj

April-juni September

Juli-sept November

Höstterminen Januari

Vårterminen Augusti

15-mar April

15-okt November

Betygsstatistik för 

gymnasieskolans nationella 

program, 

introduktionsprogram 

samt elevgenomströmning

Uppföljning av betyg, 

elevgenomströmning
4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning Vårterminen KS Augusti

Genom systemet PMO KS

Kösituation och beläggning 

förskola
Förskoleplatser saknas 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Sammanställning av 

kösituationen. Beräkning och 

prognos av beläggning

KS

4

Sammanställning och 

redogörelse gällande 

bristande närvaro terminsvis

Kränkande särbehandling 

och klagomål

Barn och elever blir 

kränkta, bristande 

kvalitet i verksamheten

3. Möjlig 4. Allvarlig

Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola
Bristande närvaro 1. Osannolik 4. Allvarlig

6 Måluppfyllelse
Sammanställning av 

resultat
KS

Sammanställning och analys 

(maj och nov) av incident-

rapportering till huvudman

Genom systemet PMO, 

genom 

klagomålsrutinen

KS, KF12

Grundsärskolans resultat Bristande måluppfyllelse 3. Möjlig 2. Lindrig

Sammanställning av 

betygskatalog
KS

Betyg i alla ämnen år 9 Bristande måluppfyllelse 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse
Sammanställning av 

betygskatalog
KS

Behörighet till gymnasiet
Sammanställning av 

betygskatalog
KS

Meritvärde år 9 Bristande måluppfyllelse 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Måluppfyllelse

Behörighet till gymnasiet
Elever är ej behöriga till 

gymnasiet
4. Sannolik 3. Kännbar 12

16
Uppföljning och analys av det 

systematiska kvalitetsarbetet

Huvudrapport för 

sektor utbildning
KS

Samlad kvalitetsrapport 

för sektor utbildning
Brist på styrning 4. Sannolik 4. Allvarlig
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker kontrollen? Uppföljningsperiod
Rapporteras 

till

När rapporteras 

kontrollen?

Vårterminen

Betygstatistik för 

vårterminen grundskolan 

åk 6,7,8,9,

Bristande måluppfyllelse 4,Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning Vårterminen KS Augusti

Juli-dec Mars

Jan-juni September
6

Uppföljning ungdomar 16-20 

år
Sammanställning KS, KFUppföljningsansvar

Ungdomar i ålder 16-20, 

skolgång/sysselsättning 

inte är känd

2. Mindre 

sannolik
3. Kännbar

8 Genomströmning och resultat Sammanställning KS Augusti

Uppföljning av 

vuxenutbildningens 

utbildningar

Uppföljning av 

utbildningarna
4. Sannolik 2. Lindrig
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Sektor Samhällsbyggnad 

 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker kontrollen? Uppföljningsperiod
Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Fastställda mål enligt 

handlingsplan uppnås inte
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Uppföljning av fastställd plan 

och genomförda åtgärder
jan-dec 2018 KS Februari

Kompetens-

utvecklingskrav på 

befattningar inom 

räddningstjänsten följs inte

2. Mindre 

sannolik
4. Allvarlig 8

Uppföljning av befintlig 

kompetens i förhållande till 

planerad

Avstämning mot 

personalregister
Sektorchef September

Maj

November

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

Följa upp planläget för 

kommunens detaljplaner 

samt hur många bostäder 

som de bedöms kunna ge

Redovisning av 

planerade och 

pågående planärenden 

med prognostiserad 

tidsplan

Sektorchef

Handlingsplan LSO

Uppföljning detaljplanearbete Brist på planlagd mark 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Följa upp planläget för 

kommunens detaljplaner 

samt hur många bostäder 

som de bedöms kunna ge

Redovisning av 

planerade och 

pågående planärenden 

med prognostiserad 

tidsplan till senast till 

sektorschef 1 mars och 

1 oktober

KS
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker kontrollen? Uppföljningsperiod
Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

November

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober

November

T1 Maj

T2 September

T1 Maj

T2 September

Lokalresursförsörjning

Brist på godkända och 

verksamhetseffektiva 

lokaler

3. Möjlig 4. Allvarlig
Genomförda beslutade 

lokalinvesteringar enligt plan

Sammanställning av 

återrapporterade 

investeringsprojekt 

innehållande avvikelser 

och analys

Sektorchef

Genomgång med Finspångs 

Teknisk Verk och 

Vallonbygden av uppdrag 

gällande innehåll, tidsplan 

och ekonomi

Protokollförda möten 

med genomgång av 

planerade uppdrag 

SektorchefDriftentreprenad

Träffade 

avtal/överenskommelser 

följs inte

3. Möjlig

12

Nya debiteringsmodeller i 

kombination med 

besparingar medför ökad 

risk att ekonomiska mål ej 

uppnås då påverkan på 

resultat kan vara svårt att 

förutse.

3 Möjlig 4. Allvarlig 12

3. Kännbar 9

Sektorchef

Resursbrist på 

nyckelpersoner i kommunen

Försvårar efterlevandet 

och framtagandet av 

strategiska planer samt 

verkställighet av beslutade 

aktiviteter

3. Möjlig 4. Allvarlig 12
Uppföljning av framtagandet 

av planer enligt beslut 

Avstämning av 

framtagande av planer 

med tidsplan

Sektorchef

Avtal tecknas med varje 

köpare  och kommuniceras 

ut i verksamheterna

Redovisning av antal 

teckande avtal
Ekonomiska modeller

426



 

Finspångs kommun, Internkontrollplan 2019 15(18) 

Sektor Vård och omsorg 

 

 

 

 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment
Uppföljnings-

period
Hur sker kontrollen?

Rapporteras 

till

När rapporteras 

kontrollen?

Januari

Augusti

Journalgranskning

Kontinuerliga stickprov
Januari

Augusti

Januari

Augusti

Januari

Augusti

Hygienombuden genomför 10 

följsamhets-observationer 

/månad och avdelning. 

Januari

Granskning att hygienrond sker 

samt säkerställa kvaliteten i 

hygienrutinerna 2 ggr/år.

Augusti

Januari

Augusti

Granskning av inloggningsfil 

Procapita

Stickprov kvartalsvis. 

Systemansvarig tar fram 

logglistor och enhetschefer 

granskar logglistorna.

Sektorchef

Journalanteckningar och 

sammanställning av 

daganteckning ÄO

Bristande kvalitet på 

dokumentationen 

och utebliven 

dokumentation

3. Möjlig 3. Kännbar 9
Kvalitet på 

journalanteckningar
Sektorchef

Granskning av påloggningsfil 

ÄO i procapita

Ej behöriga loggar in 

i enskilda ärenden
3. Möjlig 3. Kännbar

Genomförandeplaner ÄO
Genomförande-

planer upprättas inte
3. Möjlig

9

Brukares medel

Hanteringen sköts 

inte på ett korrekt 

sätt

3. Möjlig 3. Kännbar

Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig

3. Kännbar 9

9

12
Hygien och följsamhets-

observationer
Sektorchef

Hygienrond och 

följsamhetsobservationer

Stickprov på de enheter som 

hanterar brukares medel.
Sektorchef

Sektorchef

Granskning av avvikelse-

rapportering

Granskning av avvikelse-

rapportering
Sektorchef

Kontroll av 

genomförandeplaner
Stickprov kontinuerligt

Följa upp och kontrollera 

hanteringen av brukares 

medel.

6
Avvikelseprocessen i 

procapita

Avvikelsen utreds 

inte systematiskt 

och leder inte till 

förbättringar för den 

enskilde

2. Mindre 

sannolik
3. Kännbar
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment
Uppföljnings-

period
Hur sker kontrollen?

Rapporteras 

till

När rapporteras 

kontrollen?

Beslutade insatser följs upp 

minst en gång per år

Brukare har inte rätt 

insatsnivå
4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genom stickprov Stickprov på beslutade insatser Sektorchef

Januari

Augusti

April

Augusti

December

Bostadsanpassningsbidrag

Handläggningstid 

överstiger 

lagstadgad tid

3. Möjlig 3. Kännbar 9
Handläggningstid 

bostadsanpass-ningsbidrag

Halvårsvis kontroll mot 

ärenderegistret
Sektorchef November

Journalgranskning

Stickprov 1 gång per år

Jan-mars Maj

April-juni September

Juli-sept November

Okt-dec feb-20

Jan-mars KS Maj

April-juni KF September

Juli-sept November

Okt-dec feb-20

Analys av överklaganden Jan-sept
Granskning av alla 

överklaganden
KS November

Analys av sambandet mellan 

vad den enskilde sökt och vad 

den enskilde beviljats

Jan-sept Stickprovskontroll KS November

3. Kännbar 12 Förekomsten av hälsoplaner Sektorchef

Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan Lex 

Sarah & Lex Maria

Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir

3. Möjlig 3. Kännbar 9
Uppföljning av klagomål, Lex 

Sarah och Lex Maria

Granskning av uppkomna 

ärenden och att åtgärder sker 

utifrån kvalitets- och 

ledningssystem

Hälsoplaner: Fall, 

undernäring, trycksår, 

palliativa planer och 

rehab.planer

Hälsoplaner finns 

inte
4. Sannolik

Handläggningsprocess för 

färdtjänst och riksfärdstjänst

Att handläggningen 

inte genomförs på 

ett rättssäkert sätt

3. Möjlig 2. Lindrig

Biståndsbeslut

Beslut verkställs 

inte inom lagstadgad 

tid med risk för 

straffavgift

3. Möjlig 3. Kännbar

6

December

Granskning av avvikelserapp-

ortering

Granskning av avvikelse-

rapportering
Sektorchef12

9
Kontroll att beviljade insatser 

verkställs

Granskning via 

verksamhetssystemet

KS

Läkemedelshantering

Patienter får inte 

läkemedel enligt 

gällande ordination

4. Sannolik 3. Kännbar
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Sektor Social omsorg 

 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment
Uppföljnings-

period

Hur sker 

kontrollen?

Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Okt-dec Februari

Jan-mars Maj

April-juni Augusti

Juli-sept November

Okt-dec Februari

Jan-mars Maj

April-juni Augusti

Juli-sept November

September

Okt-dec KS Mars

Jan-mars KF Maj

April-juni Augusti

Juli-sept November

Att bistånd betalas till fel person, 

förskingring
3. Möjlig 2. Lindrig 6

Mottagare av 

ekonomiskt bistånd
Stickprov Sektorchef Mars

Jan-juni Augusti

Juli-dec Januari

Jan-juni Augusti

Juli-dec Januari

Sammanställning av 

utredningstider
KS

Antal placerade barn och 

ungdomar
Hög andel placerade barn 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Sammanställning av 

placeringar
KS

Antal placerade vuxna Hög andel placerade 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Utredningar barn och unga Lagstadgad utredningstid hålls inte 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Biståndsbeslut
Beslut verkställs inte inom lagstadgad 

tid med risk för straffavgift
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Kontroll att beviljade 

insatser verkställs

Granskning via 

verksamhets-

systemet

Uppföljning av klagomål Lex 

Sarah, Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling 

uteblir
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Uppföljning av 

klagomål, Lex Sarah 

och Lex Maria

Ekonomiskt bistånd

Antal bidragstagare och antal hushåll 3. Möjlig 1. Försumbar 3

Utvecklingen av antal 

biståndsmottagare 

och antal hushåll

Sammanställning 

av statistik
KS

Årsvis

Sammanställning av 

placeringar
Sektorchef

Halvårsvis 

sammanställning 

av antal 

placeringar

KS
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment
Uppföljnings-

period

Hur sker 

kontrollen?

Rapporteras 

till

När 

rapporteras 

kontrollen?

Hygienrond och 

följsamhetsobservationer
Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Hygien och 

följsamhets-

observationer

Hygienombud 

genomför 

stickprov av 

följsamhets-

observationer. 

Granskning att 

hygienrond sker 

samt säkerställa 

kvaliteten i 

hygienrutinen 1 

ggr/år.

Sektorchef Januari

Anmälan om offentligt driven 

verksamhet

Verksamheter som bedrivs enligt SoL 

eller LSS anmäls inte till IVO
3. Möjlig 1. Försumbar 3 Anmälningar till IVO

Genomgång av 

anmälda 

verksamheter

Sektorchef December

Utredningar vuxna Utredningstider hålls inte (max 3 mån) 3. Möjlig 2. Lindrig 6
Sammanställning av 

utredningstider
Sektorchef

Utredningar LSS Utredningstider hålls inte (max 3 mån) 3. Möjlig 2. Lindrig 6
Sammanställning av 

utredningstider
Sektorchef

Behörighet i 

verksamhetssystem IFO, VoO 

(LSS)

Obehöriga kommer in i systemen 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Sammanställning av 

antal obehöriga i 

systemen

Stickprovs-

kontroll
Sektorchef

Journalanteckningar och 

sammanställning av 

daganteckningar IFO & LSS

Dålig kvalitet på dokumentation och 

utebliven dokumentation
3. Möjlig 3. Kännbar 9

Granskning journaler 

IFO och LSS

Stickprov 

kontinuerligt
Sektorchef

Genomförandeplaner LSS & 

IFO
Genomförande-planer upprättas inte 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Granskning av 

genomförandeplaner

Stickprov 

kontinuerligt
Sektorchef AugustiÅrsvis

Årsvis Januari

Årsvis Januari

Årsvis Augusti

Årsvis Augusti
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Kommunstyrelsen  

 
 

Rapportering av prioriterade uppdrag 2019 

 
Sammanfattning 
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade 
till. Texterna är hämtade från Stratsys som är vårt uppföljnings- och 
rapporteringssystem. 
 
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de 
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den 
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver 
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de 
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat 
måluppfyllnaden. 
 
I denna redovisning av de prioriterade uppdragen är de rena dagboksanteckningarna 
bortrensade.  

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för 2019 
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1 Prioriterade uppdrag – Tillväxt och utveckling 

Prioriterade uppdrag Status % klar Slutdatum Ansvarig 

Implementera Agenda 2030 i styrningen 
av Finspångs kommun 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Jonas 
Andersson 

April 2019 

Den 26 mars hade vi avstämning med den politiska ledningsgruppen där vi presenterade utkastet på strategisk 
plan 2020. Dokumentet innehåller samt följer nedanstående struktur: 
-Globala målet 
-Kommunal målformulering 
-Prioriterade grupper/områden 
-Lokala bidrag 
-Nuvarande indikatorer Finspångs kommun 
-Föreslagna indikatorer Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
-Nya indikatorer 
  
På avstämningsmötet 26 mars gick vi igenom mål för mål och gjorde revideringar i dokumentet. Framförallt 
uppehöll vi oss vid väsentlighetsvärdering av indikatorerna. Indikatorerna ses i första läget som en bruttolista 
där prioriteringar görs över tid. 
Den 15 april var det budgetdialog tillsammans med partiernas gruppledare. Eftermiddagen ägnade vi åt att gå 
igenom utkastet på samma sätt som vi gjorde 26 mars. Ytterligare revideringar gjordes utifrån hela strukturen. 
Parallellt under våren har detta utkast/förslag varit ute på internremiss hos kommunens sektorer och 
kommunala bolag. Vi har träffat sektorernas ledningsgrupper och presenterat materialet och bett om att få in 
deras inspel och synpunkter under maj månad. 
26 september 2019 
Vi har varit på besök hos de olika sektorerna för att berätta om arbetet med implementeringen av Agenda 2030 
och bett om att få in förslag på indikatorer till den kommande strategiska planen. Dessa indikatorer och övriga 
skrivningar har samlats in och presenterats för politiken. 
Vi har varit på kommunfullmäktige för att uppdatera ledamöterna som till delar har bytts ut i och med den nya 
mandatperioden. 
Vi har varit på studiebesök i Norge och i Asker kommun för erfarenhetsutbyte inom styrning och ledning. I ljuset 
av kommunsammanslagningen i Norge är det tre kommuner utanför Oslo som ska slås ihop och från och med 
1/1 2020 ska Agenda 2030 utgöra styrningen av deras verksamheter. 
Vi har varit en drivande kraft i det regionala Agenda 2030-arbetet och blivit antagna till Glokala Sverige. 
Glokala Sverige syftar till att de antagna kommunerna/regionerna under två års tid ska få utbildning och stöd i 
vad de 17 globala målen är, samt anpassa denna utbildning till kommunens egen ambition med Agenda 2030. 
I vårt fall handlar det om att målen ska implementeras i kommunens ordinarie styrning. 
Under maj månad har vi även haft workshop med två av kommunens bolag, Finspångs Tekniska Verk och 
Finet. Efter sommaren hade vi även upp uppföljningsmöte med Finspångs Tekniska Verk som i sin 
affärsplan/strategiska plan har utgått från vad kommunen har för ambition med de respektive globala målen. 
Vi har parallellt med detta arbetat med ett utkast till strategisk plan 2020 där vi presenterar ett förslag till hur 
målen, prioriterade områden, lokala bidrag samt indikatorer kan förstås. I utkastet återfinns också en bruttolista 
med indikatorer som är en sammanställning av de nuvarande indikatorerna i strategiska planen, inspel från 
sektorerna samt indikatorer som framtagits av förvaltningen under diskussionen med politiken. Denna 
bruttolista ska över tid bli en nettolista. 
Vi har också haft en dialog med kommunikationsavdelningen om hur den nya strategiska planen layoutmässigt 
ska se ut och har bett att få ett utkast. 
December 2019 

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun antog Strategisk plan 2020-2022 och Budget 2020. Denna 
strategiska plan bygger på de 17 globala målen inom Agenda 2030. 
Bedömningen är därför att ett viktigt steg mot en implementering av Agenda 2020 i styrningen av kommunen är 
gjord i och med detta beslut av kommunfullmäktige. 
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Prioriterade uppdrag Status % klar Slutdatum Ansvarig 

Ta fram en ny översiktsplan för 
Finspångs kommun 
(Ledningsstab) 

Pågående 75% 2020-12-31 Lina Alm 

  
Samrådstiden är avslutad 190417 och arbetet pågår med att ta fram en samrådsredogörelse samt arbeta om 
samrådsförslaget inför utställning. Flera planeringsunderlag arbetas fram under hösten 2019 samt vinter 2020, 
exempelvis Serviceplan, strategi för jordbruksmark, trafikstrategi med flera. Arbetsgruppen har förändrats och 
antalet personer som arbetar med översiktsplanen i praktiken är idag färre än inledningsvis 2019, det samt ett 
mer omfattande arbete har gjort att utställningen senarelagt till våren 2020.  Tidplanen om antagande sent 
2020 kvarstår. 
 
 

Utarbeta en parkeringsstrategi 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Slutförd 100% 2019-06-30 Magnus Pirholt 

  
Parkeringsstrategi för Finspångs tätort är framtagen och har beslutats i kommunfullmäktige.  
 

Utreda ev framtida placering av 
bandyplan 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2021-12-31 Fredrik Franzen 

 
Nuläget är att det nuvarande utredningsuppdraget om bandybanan förlängs med en annan 
uppdragsbeskrivning. Ärendet är i kommunstyrelsen för beslut under januari 2020. Huvudfrågan i det 
nuvarande uppdraget handlar om att förbättra förutsättningarna för bandy- och skridskoåkningen på 
bandyanläggningen genom att titta på andra platser för att anlägga banan. 
Förslaget inom ramen för det nya uppdraget handlar om att utreda bandyanläggningen i ett bredare perspektiv. 
Där utredningen fokuserar på att se över förutsättningarna för att skapa en hall-liknande lösning som inkluderar 
fler idrotter än bara bandy med särskilt fokus på vinteridrott. Parallellt med förslaget på uppdragsförändring har 
ett arbete gjorts med att ta fram underlag för en renovering av befintlig bandybädd så att förutsättningarna för 
bandyn inte försämras under kommande utredningstid. 
Sektor Samhällsbyggnad 

Möte och diskussioner har förts med bandyföreningen kring alternativ placering av bandyplan men någon 
annan placering av bandyplanen har inte kunnat ses. Ett förslag på tillfällig lösning för att inte röra förorenade 
massor på den aktuella platsen är att förse den befintliga bandyplanen med nya lättfyllningsmassor och nya 
kylslingor 
 

Utveckla och tillgänglighetsanpassa 
lekparken i Bruksparken 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 2% 2019-12-31 Magnus Pirholt 

 
Projektet har blivit försenat på grund av att andra projekt varit nödvändiga att prioriteras. Inledande åtgärder för 
att utveckla och tillgänglighetsanpassa lekparken i Bruksparken beräknas genomföras under våren.  
 

Anlägga en ny lekpark i Vita stan 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 99% 2019-12-31 Magnus Pirholt 

 
Lekplatsen i Vita stan har anlagts och invigts, Slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen har tagits fram 
men har inte hunnit behandlats. 
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Prioriterade uppdrag Status % klar Slutdatum Ansvarig 

Färdigställa Östgötaleden genom 
kommunen utmed sträckan Älgsjön-
Lämneå 
(Ledningsstab) 

Pågående 90% 2020-06-30 Fredrik Franzen 

 
Vi samarbetar med sektor samhällsbyggnad för att göra markköp för att kunna binda ihop sträckan. Vi har 
kommit långt tillsammans med markägaren och hoppas kunna i närtid skriva ett avtal. Vi diskuterar en fortsatt 
sträckning till kommungränsen för att sammanbinda Motala-Finspång. 
Arbetet har tagit stopp. Markägare vill inte samarbeta. Vi måste tyvärr avbryta försöket för tillfället. Letar 
alternativ väg för närvarande. 
 

Ta fram en natur och friluftsplan 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2020-03-31 Fredrik Franzen 

 
Arbetet med en natur- och friluftsplan är i slutfasen. En enkät med frågor till allmänheten skickades ut i maj 
månad. Natur- och friluftsplanen har skickats ut till natur- och friluftsrådet och Folkhälsorådet på remiss i 
november månad. 
Remissvaren har inkommit och är på gång att sammanställas och svaras. Planering och utförande av detta 
skall ske i februari 2020 för att sedan gå ut till politiken för beslut.  
 

Se över utbildningsutbudet för att öka 
attraktiviteten på Bergska gymnasiet 
(Sektor Utbildning) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Cathrine 
Jerrhage 

 
Vid årskiftet 2019 påbörjades en utredning gällande gymnasieskola och vuxenutbildning i Finspång. I gruppen 
som påbörjade detta arbete ingår verksamhetschef, strateg, samt gymnasie och vuxrektorer. Syftet med 
utredningen är att gymnasieskolan i Finspång ska vara en attraktiv skola med ändamålsenliga, livskraftiga 
utbildningar och hållbar ekonomi. Vi vill även utveckla samverkan mellan Bergska gymnasiet, Curt 
Nicolingymnasiet samt Vuxenutbildningen. 
För att få ett underlag gjordes följande uppgifter under vårterminen 2019:  

 intervjuer med åk 9 och IM elever 
 samtal med CNG´s ledningsgrupp gällande Finspångs gymnasieutbud 
 intervju med två representanter från Tillväxt Finspång. 

Vid höstterminens start kommer arbetet att summeras och vi fortsätter arbetet framåt. 
För att öka antalet elever på Bergska gymnasiet genomförde utvecklingsgruppen på Bergska gymnasiet en 
översyn över gymnasieval gjorda av elever boende i Finspångs närområde och kommunens ungdomars 
gymnasieval analyserades.  
Detta resulterade i att Bergska gymnasiet from höstterminen 2019 erbjuder en ny inriktning på 
Ekonomiprogrammet (juridik) och en ny profil på Samhällsvetenskapsprogrammet (Global profil).  
Under vårterminen startade utvecklingsgruppen ett samarbete med representanter från Finspångs kommun 
kring FN´s globala mål och att implementera agenda 2030 då klimatfrågan är central för många ungdomar i 
dagens samhälle. Bergska gymnasiet har ansökt om att bli en FN certifierad skola.  
Under början av hösten 2019 presenterade gruppen gymnasie/vux ett förslag för utbildningschef. 
 

Utveckla samverkan mellan CNG och 
Bergska 
(Sektor Utbildning) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Cathrine 
Jerrhage 

Bygger vidare på uppdraget från 2017 och 2018: "Fastställa uppdrag för utvecklad samverkan mellan CNG och 
Bergska" 
I den gymnasie/vux utredning som pågår har samtal förts med CNG´s ledningsgrupp om Finspångs 
gymnasieskolors framtid och för att utveckla samverkan. 
Under våren 2019 samverkade CNG och högstadieskolorna kring åk 8´s prao. Under läsåret har rektorerna på 
Bergska gymnasiet Bildningen och CNG vid flera tillfällen samverkat kring vardagliga aktiviteter. 
Rektor för Introduktionsprogrammen på Bergska har under hösten 2019 inlett samverkan med Vård- och 
omsorgsprogrammet, APL och yrkesråd på CNG med syfte att utveckla yrkesintroduktion. 
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Prioriterade uppdrag Status % klar Slutdatum Ansvarig 

Utarbeta en övergripande ANDT strategi 
för kommunen 
(Sektor Social omsorg) 

Försenad 90% 2020-03-31 Annica 
Ottosson, Marie 
Lundström 

  
2020-01-21 
Uppdraget har förlängts till 2020-03-31. En översikt och analys av 8 andra kommuners strategier är framtagen. 
Statistik över nuläget gällande ANDT i Finspångs kommun har inhämtats. En enkät har skickats ut till olika 
verksamheter inom kommunens alla sektorer, för att få en nulägesbild över pågående arbete kring ANDT(S) 
och inhämta synpunkter på vad som är viktigt i en kommande strategi. Enkätsvaren har sammanställts och 
analys pågår utifrån all inhämtad information. Vecka 6 planeras förslag på strategi vara framtagen och sedan 
gå ut för inhämtande av synpunkter, till Folkhälsorådet och andra berörda. 
  
2019-10-09 
Formering av projektgrupp har skett. Möte har hållits med representanter från utbildning, samhällsbyggnad och 
ledningsstab i syfte att identifiera intressenter/aktörer som är berörda av en ANDT-strategi. Vård och omsorg är 
informerade och delaktiga i projektet. Analys av preliminär tidplan i projektgruppen identifierade behovet av att 
förlänga uppdraget. Projektgruppen är överens om att framgångsfaktorer för att en strategi ska användas av 
verksamheterna, är att den utgår från nuläget och är väl förankrad i verksamheterna. Projektet planeras 
innehålla nedanstående steg: 

 Inhämta underlag för omvärldsbeskrivning och analys 
 Ta fram underlag för utförande av nuläges- och omvärldsbeskrivning 
 Inhämta information från intressenter/aktörer för nulägesbeskrivning 
 Inhämta synpunkter och förslag på strategi från intressenter/aktörer 
 Sammanställ nuläges- och omvärldsbeskrivning och gör en analys 
 Ta fram förslag på strategi 
 Remiss till Folkhälsorådet och berörda intressenter/aktörer 
 Revidera förslag utifrån remiss 
 Granskning av chefer 
 Färdigställa förslag på strategi utifrån remiss och granskning 

Projektet att utarbeta en övergripande ANDT-strategi för kommunen, behöver förlängning av slutdatum tre 
månader, alltså till 2020-03-31. 
  
Planeringsmöte mellan Marie Lundström, social omsorg, och Jonas Andersson, ledningsstaben/ANDT-
samordnare har hållits. Samma personer har även presenterat den regionala ANDT-strategin på 
Folkhälsorådet och inhämtat rådets synpunkter kring lokal ANDT-strategi. Kontakter har tagits med sektor 
utbildning och sektor vård och omsorg i syfte att bilda en projektgrupp. Preliminär tidsplan för projektet är 
framtagen. 
  

Verkställ samarbetsformer mellan 
förskola, skola, socialtjänst och regionala 
verksamheter för gemensamma tidiga 
insatser 
(Sektor Social omsorg) 

Pågående 60% 2020-12-31 Annica 
Ottosson 

 

Projektet Tidiga och samordnade insatser för barn & unga TSI startade under hösten -18, Det är ett 
regeringsuppdrag som gått till Skolverket och Socialstyrelsen, och som pågår 2018-2020. Syftet är att utveckla 
goda och hållbara samverkansformer mellan skola/förskola, socialtjänst och Regionen. Finspångs kommun 
och Regionen är en av kommunerna som beviljats deltagande i detta utvecklingsarbete. 
Vi har nu jobbat inom TSI utvecklingsarbete under hela 2019. Under hösten avslutades utbildningen Praktisk 
samverkan vi fick genom Karlstad Universitet, där alla 19 deltagare från Finspång deltog. Utbildningen har gett 
en teoretisk grund att stå på. Utöver utbildningen har en mindre grupp varit kopplad till nätverket ”Runt 
Sjöarna”, där 7 utvecklingsarbeten deltagit. Under hösten träffades vi vid ett tillfälle, och hade en intensiv dag 
av utbyte av erfarenheter. Både Skolverket och Socialstyrelsen fanns på plats. 
Arbetsgrupp Familjens Hus har gått samman med Arbetsgrupp Föräldrautbildning och bildat Arbetsgrupp 
Plattform Familj. Under hösten har en Vägledningsgrupp för föräldrar med barn i förskoleåldern genomförts 
med gott resultat. En av gruppens deltagare (skolkurator) har påbörjat en utbildning i ICDP så att hon kan hålla 
i grupp framöver, vilket garanterar en fortsättning av erbjudandet om gruppverksamhet för föräldrar. Utöver 
Vägledningsgrupper har arbetsgruppen gjort en utredning om Familjecentral i Finspång. I arbetet med denna 
har besök gjorts på Svenska Kyrkans öppna verksamhet för barn och unga, samt på Sågträffens Familjecentral 
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Prioriterade uppdrag Status % klar Slutdatum Ansvarig 

i Skärblacka. Utredning om Familjecentral kommer att tas upp i Kommunstyrelsen i februari 2020. 
Arbetsgrupp Ungdomens Hus har ändrat namn till Arbetsgrupp Plattform Ungdom. Gruppen har jobbat fram ett 
utbildningsmaterial om Hälsa, vilket Ungdomsmottagningen genomfört i kommunens åk 8-klasser. Efter 
genomförda tillfällen kommer insatsen att utvärderas, och skolornas kuratorer har varit involverade och kan 
fortsätta arbetet framöver. Parallellt med arbetsgruppens arbete är flera deltagare involverade i den hälsoenkät 
som görs länsövergripande av Region Östergötland som heter ”Om mig”. 
Arbetsgruppen Struktur & Riktlinjer har påbörjat en översyn över de samverkansrutiner som finns för barn och 
unga. Jobbet görs från flera håll, men arbetsgruppen arbetar fram en struktur där övriga rutiner kan plockas in. 
Detta arbete ska vara klart i april -20. 
Under hösten har vi jobbat med den politiska förankringen. Socialråd och Utbildningsråd får kontinuerlig 
information om arbetet, och de deltog i en upptaktsdag i september. På kommunens och regionens intranät har 
vi publicerat en uppdatering om arbetet som fortskrider. Lärandeberedningen, Chefsträff Utbildning samt 
Centrala Barn- och Elevhälsan har alla fått en presentation av arbetet inom TSI, och varje månad skickas det 
ut ett informationsbrev om TSI-arbetet. 
Augusti 2019: 
En styrgrupp finns med representanter från Regionen och sektor social omsorg samt sektor utbildning. En 
projektledare har anställts för att samordna och leda arbetet. Projektledare finansieras främst med statliga 
medel. 
Styrgruppen har prioriterade bland en mängd idéer och förslag, och har plockat ut fem fokusområden: 
skolnärvaro, ungdomens Hus, föräldrautbildningar, familjecentral samt rutiner/riktlinjer. Till dessa fem områden 
har det bildats lokala arbetsgrupperna, med representanter från de olika verksamheterna. 
Arbetsgrupperna har träffats, inriktningen börjar stakas ut, alla TSI-deltagare har varit på utbildning och 
kontakterna med Socialstyrelsen och Skolverket har varit många. Ännu så länge finns inget konkret exempel 
på insatser utifrån TSI-arbetet, men det görs massor av insatser i samma anda: Ungdomshälsan flyttar till 
bättre och mer funktionella lokaler, en föräldragrupp för nyanlända har startat i ett samarbete mellan 
kommunen och Studiefrämjandet, Centrala Barn- och Elevhälsan kommer att förändra sitt arbetssätt för att 
finnas mer tillgängliga och rusta för snabbare insatser – och högre grad av samverkan. 
Inom TSI-arbetet planeras start av föräldragrupper redan till hösten. Dessutom ska ett informationsmöte om 
ACT (Acceptance & Commitment Training) hållas i syfte att starta en grupp för ungdomar. Strukturgruppen ska 
fokusera på några få men grundläggande samverkansrutiner, och ytterligare en arbetsgrupp ska konkretisera 
vad som behöver göras inför att en ev familjecentral kan startas. 
I höst ska vi titta närmare på Skottlandsmodellen. En modell där alla tre aktörer (skola, hälso- och sjukvård och 
socialtjänst) jobbar mobilt och tillsammans, så att det blir enkelt och smidigt för barnen och familjerna. Längs 
med hela processen finns en professionell ansvarsperson vid familjens sida. Kanske något för Finspång? 
 

Ta fram förslag för riktlinjer för en CO2 
fond 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 90% 2019-12-31 Jane Hjelmqvist 

 
Ett förslag till klimatväxlingssystem med koldioxidfond har tagits fram och presenterades för 
kommunledningsgruppen och kommunalråd för miljö- och samhällsbyggnad december 2019. Förslaget 
kommer att skrivas fram till kommunstyrelsen i början på 2020. 
 

Ta fram förslag på inriktning för framtida 
avfallshantering 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 10% 2019-12-31 Jane Hjelmqvist 

 
Uppdraget påverkas i hög grad av ny lagstiftning som reglerar ansvaret för hantering av fraktioner som 
omfattas av producentansvar. Kommunen har ansvar från 1 januari 2021 att hämta utsorterat matavfall. Ansvar 
för insamling av fraktioner som omfattas av producentansvar ligger på producenterna och datum att detta ska 
vara infört ligger längre fram i tiden. Det pågår dialog mellan nationella aktörer för att samordna insamlings och 
hanteringssystem på nationell nivå. Kommunen och Finspångs Tekniska samarbetar kring frågan men vidare 
utredning avvaktas besked från nationella aktörerna, något som förväntas kommer under våren 2020. 
Uppdraget kommer att genomföras som en del av arbetet med översyn av avfallsplanen, något som planeras 
att påbörjas under våren 2020. Eftersom kommunens arbete är beroende av besked från nationella aktörer är 
det svårt att ange ett slutdatum för uppdraget. 
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Ta fram en långsiktig plan för 
solcellsbyggnad 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 2% 2019-12-31 Fredrik 
Björkman 

 
En solstudie har tagits fram som underlag för en långsiktig plan för solcellsbyggnad på kommunens fastigheter. 
Arbetet med att planera för den beslutade verksamhetsövergången för fastighetsförvaltningen i kombination 
med de många utrednings och planeringsuppdragen har dock medför att detta uppdrag har fått avvakta under 
våren. Ny personal finns på plats fr.o.m.september och utredningen kommer att startas under hösten 2019. 
Önskemål om att kunna förlänga uppdraget tom 20-06-30 kan komma att framföras. 
   

Fortsatt restaurering av naturreservatet 
Ölstadsjön 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Pågående 80% 2020-12-31 Magnus Pirholt 

 
Den 14 maj 2019 meddelade mark och miljödomstolen att ansökan om upphävande av 
markavvattningsföretagen har gått igenom och att de är upphävda. Diskussioner förs med lantmäteriet om 
fastighetsreglering av de diken som finns i reservatet så att alla kan ägas av kommunen. Överenskommelse 
har träffats med samtliga delägare som tidigare har motsatt sig fastighetsregleringen. Lantmäteriet planeras 
utföra fastighetsregleringen under dec/jan. Inväntar nu fastighetsregleringen innan ansökan om 
vattenverksamhet skickas in på nytt då bedömningen är att chanserna för att få göra de tänkta åtgärderna ökar 
väsentligt om regleringen är gjord. 
 

Uppdatera objektskatalogen för skyddade 
områden 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Slutförd 100% 2019-06-30 Magnus Pirholt 

 
Uppdraget är klart och avrapporterat. 
  

Källsortering i kommunens lokaler 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Slutförd 100% 2019-06-30 Jane Hjelmqvist 

 
Källsorteringen är färdigställd. De sista sorteringskärlen som placerats ut som var till matsalen är nu på plats. 
 

Ta fram en klimatanpassningsplan 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Jane Hjelmqvist 

 
Planen är klar och har antagits av KF 18:de december 2019. 
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Implementera en servicegaranti, 
genomföra interna och externa 
utbildningar samt 
kommunikationsinsatser för förbättrade 
attityder och service till näringslivet. 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Johan 
Malmberg 

Kommentar 
Resultaten från Insikt och Svensk näringslivs mätning har de senare åren försämrats och förvaltningen har 
tillsammans med politik och näringsliv kraftsamlat. Arbetet har pågått under 2019 och har föranletts av att 
förvaltning, förtroendevalda och företagare i Finspångs 2018 spelat samspelet. Spelet visade på stora 
utmaningar vad gäller service, kommunikation och samsyn. 
Under 2019 genomfördes ett antal olika aktiviteter:  
- Under året genomför kommunstyrelseledamöter företagsbesök (2st var) 
- Kommunstyrelsen har varit ute på ett "Företagssafari" och träffat 5 st små och medelstora företag. 
- Internt har arbetet med bemötande och service mot företagande organiserats med en styrgrupp mellan 
förvaltningens olika delar och även Tekniska verken. 
- Bemötande och service utbildningar har genomförts under året för förvaltningens handläggare. 
- Sektor samhällsbyggnad har också arbetat internt för att jobba med service gentemot näringslivet och 
medborgare. 
- Tillväxt Finspång har implementerats och kommer att få en nyckelroll i framtiden i samspelet mellan 
näringslivet i Finspång och Finspångs kommun. 
Insiktsmätningen och Svensk näringslivs mätning av vårt företagsklimat och vår service mot företagen visar 
förbättrade resultat. Arbetet fortsätter och följs upp kontinuerligt. 
 

Revidera brottsförebyggande program 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 60% 2019-12-31 Helena 
Wetterhall 

 

På Brå-möten under maj månad förtydligades att det brottsförebyggande programmet ska ge en beskrivning av 
ansvarsfördelning mellan politiker-Brå och styrgruppen för Brå (tjänstemannanivå). Det ska också innehålla 
uppgifter om resurser och prioriteringar mellan uppdrag.  
Ett nytt förslag på brottsförebyggande program är enligt tidigare planering framtaget nu utifrån synpunkter som 
inkommit. Förslaget presenteras för politiker-Brå 190823 och för styrgruppen digitalt och kommer efter detta att 
revideras efter behov.  
Brottsförebyggande programmet presenteras för de båda Brå-grupperna i oktober för beslut, och planeras 
sedan för information i Kommunstyrelsen 25 november och beslut 9 december. 
I januari kommer den politiska styrgruppen för Brå att arbeta fram ett slutgiltigt programförslag för 
mandatperioden 
 

Höja kommunens beredskap i civilt 
försvar 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 90% 2019-12-31 Nina Öberg 

 
Under hösten och vintern har flera kunskapshöjande aktiviteter inom området civilt försvar genomförts i 
kommunen. Bland annat har kommunstyrelsen fått en grundläggande utbildning/information om civilt försvar, 
höjd beredskap och det utökade ansvaret kommunen har i området. Samma utbildning/information har 
föredragits på chefsmöte i december. Som en förberedelse inför Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020 deltog 
kommunstyrelsen och kommunens krisledningsorganisation den 12:e december i en workshop om civilt 
försvar. Under workshopen behandlades hur olika verksamheter skulle kunna hantera en sådan svår situation. 
En webbaserad säkerhetsskyddsutbildning har gått ut till nyckelfunktioner. Vidare har berörda funktioner fått 
utbildning i personalsäkerhet och säkerhetsklassning, administrativa rutiner för säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter samt deltagit i workshop kring krigsplacering. 
Arbetsgrupp för projekt krigsplacering har specificerats, men arbetet har ännu inte startat upp. Representanter 
från HR kommer tillsammans med beredskapssamordnare att påbörja krigsplaceringarna under 2020. 
Den närmsta tiden framåt kommer arbetet med signalskydd och informationssäkerhet att utvecklas. En 
biträdande signalskyddschef finns nu på plats och har en central roll i utvecklingen av informationssäkerhet i 
kommunen. Vidare kommer kommunen att delta i Styrel, den landsomfattande planeringsprocessen för en 
eleffektbrist. Dessutom är en av de viktigaste byggstenar inom det civila försvaret att kommunens 
verksamheter arbetar med kontinuitetshantering och tar fram reservplaner. Något som både beslutats av 
kommunfullmäktige och påbörjats inom vissa sektorer. 
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Utred och ge förslag på förbättringar på 
skolvägarnas trafiksäkerhet. 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 71% 2019-06-30 Magnus Pirholt 

Kommentar 
En inventering av skolvägar har genomförts vilken har identifierat behov och brister vid samtliga skolor. En 
sammanställning med förslag till åtgärder är under framtagande där behoven för respektive skola kommer att 
belysas. Uppdraget planeras återrapporteras genom tjänsteutlåtande till politiken. 
  

2 Prioriterade uppdrag – Tillväxt och utveckling 

 

Ta fram en aktivitetsplan utifrån 
digitaliseringsstrategin 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Maria Samson 

 
Kommunikations- och digitaliseringschef har, i samverkan med digitaliseringsstrateg och IT-chef, tagit fram en 
aktivitetsplan samt ett gemensamt nätverk för kommande utvecklingsbehov utifrån digitaliseringsstrategin. 
Ärendet är presenterat och godkänt av kommunstyrelsen. 
 

Utreda kontaktcenter/servicecenter 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2019-06-30 Maria Samson 

 
Under våren har Finspångs kommuns förutsättningar samt verksamheternas möjligheter gällande ett 
kommungemensamt kontaktcenter/servicecenter undersökts. Kostnadsberäkningar för 
kontaktcenter/servicecenter har tagits fram utifrån möjliga modeller för ett eventuellt införande. Erfarenhet och 
kunskaper har hämtats in från andra kommuner som har etablerat ett kontaktcenter/servicecenter samt 
kunskap från kommuner som är under arbete med att starta upp ett kontaktcenter. 
Den 24 juni presenterades underlaget för kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande som beslutade 
att lämna uppdraget vidare för beslut av kommunledning under hösten 2019. 
 

Utveckla beslutsunderlagen avseende 
bl.a. jämställdhet, mångfald, 
barnperspektiv och miljö 
(Ledningsstab) 

Försenad 45% 2019-12-31 Carina Olofsson 

 
Arbetet har försenats på grund av låg bemanning under 2019 och att resurser har fått prioriteras till att 
genomföra allmänna val. Beslutsunderlagen ingår som en del i att utveckla hela ärende- och beslutsprocessen 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetet sker i samverkan med presidierna, berörda chefer och 
referensgrupper för handläggare. Bland annat ska nya dokumentmallar arbetas fram och i dessa ska det finnas 
stöd för de perspektiv som ska belysas i beslutsunderlagen. Till det ska det även finnas stöd i form av 
handledningar och utbildningar till handläggarna. Uppdraget förväntas slutföras i slutet på 2020. 
 

Utifrån resultatet i Nöjd-medborgar-index 
skapa handlingsplaner för prioriterade 
områden 
(Ledningsstab) 

Försenad 10% 2019-06-30 Carina Olofsson 

 
Föregående SCB undersökningen genomfördes hösten 2017 och resultatet från den senaste undersökningen 
inkom i december 2019. Prioriterade områden utifrån resultaten i undersökningen har inte arbetats igenom 
inom förvaltningen. Analysen för prioriteringar bör samordnas med arbetet som sker utifrån resultatet i 
kommunkompassen. I SCB:s rapport från medborgarundersökning hösten 2019 är de områden som bör 
prioriteras i Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Grundskolan, Stöd för utsatta personer, Äldreomsorg, Miljöarbete 
samt Gator och vägar. I undersökningen hösten 2017 var de områden som bör prioriteras Grundskolan, 
Miljöarbete och Gator och vägar. Uppdraget förväntas vara klart i slutet på 2020. 
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Ta fram ett förslag på hur mottagandet i 
kommunhuset kan göras mer 
välkomnande och integritetskapande. 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2020-01-31 Maria Samson 

 
Arbetet som har legat nere under våren 2018 på grund av att det inte har funnits någon ordinarie 
kommunikationschef har under hösten åter startats upp. Planeringsarbetet är i full gång för att skapa en miljö 
som kännetecknas av tillgänglighet, välkomnande och öppenhet. 
Entrén på plan fyra ska göras mer välkomnande med ett helt nytt möblemang. Miljön kommer att anpassas 
utifrån tillgänglighet, integritet och behov som besök från kommuninvånaren ger. För att skapa förutsättningar 
för en lugn arbetsmiljö och förtrolighet kommer olika rum för samtal skapas. 
Då planeringsarbetet visade att säkerhet i lokalen brister så ska ett nytt förslag presenteras till 
kommunstyrelsen där förbättringsförslag för även säkerheten i kommunhusets entré tas med i förslaget. 
Detta utökade förslag presenterades under hösten 2019 och arbetet med genomförandet planeras vara klart 
under våren 2020. 
  

Med utgångspunkt från Finspångs 
Tekniska Verks ägardirektiv utveckla 
kommunens struktur för tydligare 
uppdragsbeställningar och effektivare 
uppföljning 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 10% 2019-09-30 Helené From, 
Magnus Pirholt 

 
Bolagets ägardirektiv förnyas under 2018. En fortsatt genomlysning kommer att ske gällande hur politiska 
ambitionsnivåer prövas och verkställs samt kommunens förmåga att ha en aktiv beställar- och uppföljningsroll. 
Viktigt är också att skapa tydlighet i var beredningsuppdrag för bl.a. verksamhetsområden för VA finns samt 
hur resultatansvaret är fördelat. Genomförande av detta uppdrag avvaktas tills resultatet för motsvarande 
uppdrag med Vallonbygden slutförts. Oklart när uppdraget startas upp.  
 

Med utgångspunkt från 
Vallonbygdens ägardirektiv utveckla 
kommunens struktur för tydligare 
uppdragsbeställningar och effektivare 
uppföljning 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 10% 2019-05-31 Fredrik 
Björkman, 
Helené From 

 
Ett beslutsunderlag presenterades av kommundirektören till KS under mars 2019 med ett förslag om 
kommunen tar över förvaltningen av kommunens lokaler för egen fastighetsförvaltning från Vallonbygden. 
Grunden för förslaget var att uppfylla LOU samt att skapa bättre förutsättningar för en mer kommunnära och 
effektiv förvaltning. Utifrån det beslut som erhölls har en gemensam verksamhetsövergångsplan har 
upparbetats. Planering, förberedelser, verksamhetsövergångar samt rekrytering pågår för att verkställa beslutet 
om den nya organisationen med start 1 jan 2020. 
 

Digitalisera det systematiska lednings- 
och kvalitetssystemet inom 
socialtjänsten med start inom 
äldreomsorg 
(Sektor Vård och omsorg) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Åsa Karlsson 

 
Vård- och omsorg har tagit fram ett lednings- och kvalitetssystemet där verksamheternas processer beskrivs. 
Delar av aktiviteterna i finns digitaliserade genom kvalitetsregister och verksamhetssystem. Ett sådant exempel 
är senioralert, ett digitalt riskbedömningsverktyg för att följa, trycksår, undernäring, fallrisk och munhälsa. Vård- 
och omsorgssektorns bedömning är att inte ytterligare införa ett digitalt system utan att under 2020 utveckla 
möjligheten att föra in lednings- och kvalitetssystemet i Stratsys. 
 
 
 
 

441



Finspångs kommun, Prioriterade uppdrag 2019 11(15) 

Prioriterade uppdrag Status % klar Slutdatum Ansvarig 

Kartlägga och planera för revidering och 
eventuell utökning av antal platser inom 
äldreomsorg 
(Sektor Vård och omsorg) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Åsa Karlsson 

 
Kartläggningen av boendeplatser inom äldreomsorgen är genomförd och kan följas i tjänsteskrivelse 
"Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen" med diarienummer KS.2019.01.46 som antogs av 
kommunfullmäktige den 22 maj 2019. 
Kommunfullmäktige beslutade: 
1. att välja alternativ 2 (Det ökade behovet av avveckling av Storängsgården tillgodoses genom tillbyggnation 
av 12 nya platser på Hällestadgården och nybyggnation av cirka 89 platser), och se över ombyggnationen av 
Solgläntan, Tegelbacken till fyra nya demenslägenheter 
2. Att beakta sektor samhällsbyggnads och sektor vård och omsorgs kostnader i budget arbetet. 
 

Utred och kom med förslag på framtidens 
förskole- och grundskoleorganisation 
(Sektor Utbildning) 

Försenad 90% 2019-12-31 Rita Jönsson, 
Anders Pantzar 

 
En arbetsgrupp har bildats med representanter från förskola, skola, strateg, adm- och planeringschef, 
utbildningschef. Tre halvdagar är planerade och syftet är att beskriva hur planering för högre kvalitet och möta 
befolkningsutvecklingen ska se ut om 1 år, 3 år och 5 år. 
Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen under hösten 2019. 
Arbetsgruppen har arbetat utifrån tanken att skapa en sammanhållen skola med enheter F-6 resp. 7-9 inom 
grundskolan där särskolan integreras. Vi strävar också efter att skapa enheter för effektivt resursnyttjande, som 
t.ex. förskolor med minst 4 avdelningar, grundskolor med parallella klasser samt att skapa lokaler med 
flexibilitet för framtida förändringar i grupper och/eller omvärlden. 
Förändring/utveckling av förskole- och skolverksamheter i kommunen är en omfattande process som kommer 
att fortgå över lång tid. Utifrån aktuell situation på kommunens för- respektive grundskolor och utifrån 
befolkningsprognoser för barn- och elevutveckling har gruppen identifierat behov av utökat antal platser inom 
såväl förskola som grundskola, dels prioriterade behov som behöver åtgärdas inom en period om 3 år, dels 
behov som kan åtgärdas mer långsiktigt. 
Utredningen är klar i januari 2020 
En sammanställd rapport med förslag till beslut kommer att delges Kommunstyrelsen under januari 2020. Detta 
har blivit försenat. 
Uppföljningsgrupp från KS har fått en muntlig dragning. 
Helen From, samhällsbyggnadschef, kommer tillsammans med utbildningschef Anders Pantzar att skriva fram 
att satser för vad som ska till politiken. 
Detta presenteras sedan för den politiska ledningsgruppen. 
  

Ta fram riktlinjer för hur 
gymnasieskolorna i Finspång ska kunna 
söka projektmiljonen med fokus på 
elevnytta 
(Sektor Utbildning) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Anders Pantzar 

 
Projektmiljon riktad till gymnasieskolorna i Finspång 
Samtliga gymnasieskolor i Finspång bereds möjlighet att söka pengar från projektet (1mkr). Syftet är att 
stimulera till att starta projekt, aktiviteter och ta initiativ till utvecklingsarbeten som främjar elevers motivation 
och studieresultat 
Förslag på riktlinje är framtagen och KS får information den 26 augusti -19. 
Vid årsskiftet 19 / 20 har "projektmiljonen" varit aktiv sedan november-19. Bergska skolan, Bergska Bildningen 
och Curt Nicolin har ansökt om bidrag och blivit beviljade medel med något undantag då kriterierna ej helt 
uppfylldes. Projektet fortlöper och kommer att utvärderas december 2020. 
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Säkerställ skolbibliotek för alla elever 
inom hela utbildningssektorn 
(Sektor Utbildning) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Nemeth Stefan 

 
Samtliga elever i grundskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek enligt Skollagen. Likvärdighet mellan 
skolenheter i kommunen måste skapas. Skolbiblioteksverksamhet ska ingå i den pedagogiska verksamheten 
på varje skola och bidra till elevernas måluppfyllelse. En nulägesanalys över hur skolenheterna idag 
tillmötesgår lagkraven gällande skolbibliotek samt förslag på verkställande genomförande/upprättande av 
likvärdighet skolbibliotek, kommer att genomföras under hösten 2019. Underlaget kommer vara en viktig del i 
den pågående utredningen Översyn Finspångs skolstruktur. 
I samarbete med biblioteket och bibliotekschef har sökta medel från Kulturrådet genererat bidrag om 400.000kr 
för 2019 samt ytterligare 500 000 kr för 2020, i projektmedel till en "bibliotekspedagog". Uppdraget är att 
utveckla samarbetet mellan Finspångs nya och moderna kommunbibliotek och kommunens grundskolor samt 
att stödja skolorna i deras arbete med att bygga upp egna skolbibliotek i enlighet med Skollagen. Prioriterat är 
att ansvara för nulägesanalys samt förslag verkställan genomförande/upprättande av likvärdighet skolbibliotek. 
Nulägesanalysen hösten 2019 visar att en ändamålsenlig lokal, böcker samt andra medier utifrån elevens 
behov, personalbemanning samt att skolbiblioteket ses som en pedagogisk resurs varierar inom skolenheterna 
utifrån skollagens krav samt likvärdighet. Vidare visar analysen att skolledare har varierad förförståelse kring 
hur skolbiblioteket kan integreras som en pedagogisk resurs i elevens lärande. Slutligen visar analysen att det 
finns ett behov av att stödja verksamheterna kring tankar organisering och bemanning av skolbiblioteket. 
Slutsatsen av analysen visar att projektanställd bibliotekspedagog utvecklar skolbibliotek med fokus på 
skolorna Rejmyre, Grosvad samt Viggestorp inom ramen för projektanställningen-där syftet är att möta 
skollagens krav men även att sprida goda exempel kring effekterna av ett inkluderande skolbibliotek utifrån en 
likvärdighet för samtliga skolenheter. 
  
  

Ta fram förslag på hur man kan skapa 
trygga och trivsamma miljöer både inom 
och utomhus på grundskolorna. 
(Sektor Utbildning) 

Avbruten 100% 2019-12-31 Rita Jönsson 

 
Ingår som en del av utredning förskola och grundskola. 
Sektor utbildning påbörjade i mars 2018 en utredning som ska ta fram förslag på framtida organisation för 
förskola och grundskola i Finspångs kommun. Utredningen kommer att ta fram förslag på en organisation för 
förskola och grundskola som är resurseffektiv, erbjuder ändamålsenliga lärmiljöer, möjliggör strategisk 
kompetensförsörjning, erbjuder likvärdig undervisning, stöd och social stimulans, når hög kvalitet och goda 
resultat och svarar upp mot de lagkrav som ställs på verksamheterna. 
Under våren 2018 har underlag i form av grundfakta för förskola och grundskola tagits fram. Detta prioriterade 
uppdrag ingår som en del i den större utredningen om framtida organisering av förskola och grundskola. 
 

Ta fram en plan för att säkerställa 
likvärdiga studieresultat oavsett kön 
(Sektor Utbildning) 

Slutförd 100% 2019-06-30 Cathrine 
Jerrhage, 
Nemeth Stefan 

 
I alla verksamhetsplaner för läsåret 2018/19 har detta mål funnits med. 
Utöver detta har sektorn under två arbetsdagar jobbat med rektorerna genom att titta på och analysera deras 
enhets resultat/måluppfyllelse, främst gällande pojkars och flickors resultat. Vi har diskuterat likheter och 
skillnader, problematiserat och fått syn på utmaningar. Rektorerna har sedan använt samma material med sin 
personal för att uppmärksamma och belysa de utmaningar som finns. Kvalitetsstrategen har vid två tillfällen 
träffat pedagoger i praktisk-estetiska ämnen och arbetat med processfrågor kring betyg och bedömning. Detta 
arbete kommer att fortsätta både på enhets- och sektorsnivå med olika personalgrupper. Vidare har 
verksamhetschefer på APT med rektorer lyft goda exempel gällande jämlikhetsarbete på skolorna. 
Sektor utbildning genomför en resultatanalys med samtliga skolledare under januari samt augusti 2020 och 
därefter årligen, där syftet är att varje skolledare tar ansvar för egen enhets resultat och presenterar genom 
dialog analyser-slutsatser samt prognos för verksamhetschef. Särskild vikt läggs på likvärdiga och rättssäkra 
bedömningar oavsett kön. Under våren 2020 kommer sektor utbildning utveckla former för analysarbete på 
individ-grupp och organisationsnivå utifrån likvärdighet. Vidare kommer sektor utbildning under våren 2020 
skapa förutsättningar för skolor att samverka kring likvärdig betygsättning inom och mellan skolor i samtliga 
ämnen. 
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3 Prioriterade uppdrag – Medarbetere 

Se över grundbemanningen i sektor vård 
och omsorg samt ta fram handlingsplan 
för översyn grundbemanning inom övriga 
sektorer 
(Ledningsstab) 

Försenad 74% 2019-12-31 Helen Wallman 

 

Handlingsplanerna för översyn av grundbemanning inom övriga sektorer är klara. Prioriterat inom förskola och 
serviceenheterna är att börja följa statistik på motsvarande sätt som görs inom social omsorg och vård och 
omsorg samt att börja nyttja ett schemaläggningsverktyg för att på så sätt kunna följa bemanningen på ett 
optimalt sätt. 
Sektor social omsorg och sektor vård och omsorg har påbörjat sitt arbete med att se över grundbemanningen. 
Arbetet påbörjades redan i december 2018 för hemtjänst och särskilt boende i vård och omsorg. Arbetet 
behöver göras i flera steg för att få en bra effekt och för att säkerställa att resurser används optimalt. 
Bemanningskraven utifrån brukares behov och verksamhetens budget behöver ses över och sedan hållas 
ständigt uppdaterade. 
Under hösten har uppföljningssamtal med alla enhetschefer inom vård och omsorg skett. Genomgång av antal 
vikariebeställningar och dess orsaker har analyserats och dialog om fortsatt planering av åtgärder har förts. 
Flera enheter med stora samarbetsvinster utifrån geografin har närmat sig varandra och påbörjat viss 
samplanering i schemaläggningen. Att sedan lyfta och dela med sig av goda exempel inom chefsgrupperna har 
spridit positiva effekter. 
Bemanningsstödjare har haft fortsatta träffar och möten med schemaadministratörerna. 
Fortsatt arbete med kontinuerlig uppdatering av bemanningskrav har skett. Utifrån efterfrågan av enhetschefer 
har riktade insatser kring schema och bemanning gjorts med hjälp av bemanningsstödjare mot flertalet 
enheter. 
Statistik för uppföljning är ett fortsatt pågående arbete. Individuella coachande samtal med enhetschefer kring 
bland annat mål, aktiviteter, bemanningsplanering, ekonomi, frisknärvaro, arbetsmiljö genom 
enhetsuppföljningar med verksamhetschef varje månad har införts. 
Ett arbete med en översyn av administrativa tjänster påbörjades under hösten och förslag på ny organisation 
kommer att presenteras under våren. Rollbeskrivningar och fördelningen av administrativt stöd kommer att bli 
tydligare och säkra ett mer likartat stöd till enhetscheferna. Arbetet pågår och effekter av den utökade 
grundbemanningen är svår att se i dagsläget. Fortsatt arbete kommer att pågå under 2020 och ny statistik 
kommer att tas fram för att enklare kunna följa resultatet kopplat till ett ökat behov i verksamheten. 
 

Tydliggör nuvarande karriärvägar och ta 
fram förslag på nya 
(Ledningsstab) 

Pågående 50% 2020-12-31 Helen Wallman, 
Elin Eklund 

 
De befintliga karriärvägarna är beskrivna utifrån vilka möjliga yrkesvägar som finns utifrån nuvarande 
befattning. Dessa är publicerade på den externa karriärsidan. Nya förslag på karriärvägar kommer att tas fram 
per sektor framåt. Detta kommer att hanteras under 2020 i samband med arbetet med personal- och 
kompetensförsörjningsplanerna. 
 

Synliggöra förbättringsarbete och sprida 
goda exempel. 
(Ledningsstab) 

Pågående 75% 2020-12-31 Helen Wallman, 
Eva Carlbrink 

 
Prioriterat uppdrag synliggöra förbättringsarbetet och sprida goda exempel som tidigare benämndes Ta fram 
en modell för ständiga förbättringar och innovationer i verksamheten kommer under 2019 att delas i två delar. 

1. 2019 års prioriterade uppdrag kring synliggörande och spridande av förbättringsarbete och goda 
exempel har påbörjats, bland annat genom att det lyfts i chefsmöten, på ledningsgrupper och på 
arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten. 

2. En kompetensutvecklingssatsning har genomförts med samtliga chefer. Arbetet följs upp i 
gemensamma chefsmöten, sektorernas ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar och 
verksamhetsmöten. Kommundirektören fångar också ständiga förbättringar som sker i 
verksamheterna och kommer att synliggöra flera av dessa. 

Arbetet med att få ständiga förbättringar att bli en del av vardagen kommer att fortsätta under 2020. 
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Prioriterade uppdrag Status % klar Slutdatum Ansvarig 

4 Prioriterade uppdrag – Ekonomi 

All intern fakturering ska bygga på 
tydliga prismodeller och avtal 
eller beställningar mellan parterna 
(Ledningsstab) 

Slutförd 100% 2019-12-31 Anette Asklöf, 
Helené From 

 

Arbetet med avtal inom kost och lokalvårdsverksamheten är klart. Prismodellen för transporter och bemanning 
är uppdaterad. 
 

Genomlys kost- och 
måltidsverksamheten för att hitta en 
hållbar och kostnadseffektiv 
organisering/arbetsform 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Slutförd 100% 2019-08-31 Anette Asklöf, 
Helené From 

 
Prioriterat uppdrag med genomlysning av kost- och måltidsverksamheten är avslutat. Ny kost- och 
måltidsorganisation är genomförd under hösten 2018 för att få en mer kostnadseffektiv organisation. 
 

Utvärdera upplägget om hjälp till körkort 
för Bergska gymnasiet och ev komma 
med förslag om förändringar 
(Sektor Utbildning) 

Slutförd 100% 2019-09-30 Rita Jönsson 

 
Bergska gymnasiet - Introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan har haft en kostnad på 137 097 för 
körkortsutbildning under 2018. För deras elever är det av största vikt att ha körkort då det påverkar deras 
anställningsbarhet. Om detta erbjudande skulle tas bort så kan ett alternativ vara att skolan bekostar 
körkortsteori. 
Bergska gymnasiet - nationella program har under 2018 haft en kostnad på 370 206 för körkortsutbildningen.  
Den totala summan för hela Bergska gymnasiet 2018 var 507 303 kr. Under 2018 var 86 elever inskrivna på 
körskolan och antalet som klarat körkort under året var 37 st. 
Bergska gymnasiet, nationella program har budgeterat 370 000 kr gällande körkort, för hela år 2019. Till dags 
dato har utbildningen kostat 238 000. Körkortsutbildningen är svår att bedömda ur konkurrenssynpunkt.  
Risken finnas att skolan tappar elever om körkortsutbildningen tas bort även om det är en stor kostnad för 
skolan. Under hösten fick sektor utbildning i uppdrag att utreda bidrag till körkortsutbildning.  
En sammanställd rapport med förslag till beslut kommer att delges Kommunstyrelsen första kvartalet år 2020. 
 

Ta fram en långsiktig plan för 
investeringsutrymme och 
skuldutveckling 
(Ledningsstab) 

Försenad 25% 2019-06-30 Anette Asklöf 

 

En tioårig budgetplan baserat på en framskrivning av befolkningen finns. Det råder dock stora oklarheter kring 
kommande investeringsbehov.Under 2018 har ytterligare kompetens tillförts kring upprättandet av 
långtidsplaner med bland annat flera exempel från andra kommuner. Ett nytt mål för befolkningsutvecklingen 
har antagits av kommunfullmäktige vilket påverkar investeringsbehovet. En långsiktig planering av 
verksamhetsutbyggnad kopplat till befolkningsutveckling behövs som grund. Parallellt pågår arbetet med ny 
översiktplan och det finns anledning att länka ihop planeringen vilket kommer att ske under i och med att 
samrådsversionen av översiktsplanen offentliggörs i januari 2019. 
För att skapa förutsättningar för tillväxt krävs ett ökat skattunderlag som endast kan tillkomma genom ökad 
inflyttning. En ökad inflyttning är inte möjlig utan ökad bostadsbygganande. Därför behöver den finansiella 
planen ta sitt avstamp i de förutsättningar som ges i översiktsplan och planerade detaljplaner. Sektor utbildning 
har tagit fram ett förslag på framtida skolstruktur som kan användas i den fortsatta planeringen. 
Arbetet är försenat på grund av tidsbrist. Slutdatum behöver flyttas fram till 31 dec 2020 
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Utveckla effektivitets- och 
produktionsmått kopplat till kvalitet 
(Ledningsstab) 

Försenad 30% 2019-12-31 Anette Asklöf 

 
Mål, indikatorer och styrtal i styrkorten är riktade till sektorerna eller specifika verksamheter. Det har inte funnits 
krav på enhetschefer att göra en verksamhetsplanering kopplat till den strategiska planen och 
kommunstyrelsens prioriterade uppdrag. De indikatorer och styrtal som anges i styrkorten kan vara 
användbara i styrningen på enhetsnivå men det saknas också i många fall mått som beskriver hur en enhet 
lyckats med sitt uppdrag. Vi saknar också produktionsmått och en uppföljning av hur produktionen utvecklas. 
Det görs en hel del redovisningar, nyckeltalsammanställningar och mätningar redan idag som kan användas. 
Det finns också möjlighet att delta i nationella kvalitetsmätningar eller att hitta egna utvärderingar. 
Controllergruppen har i uppdrag att ta fram ett förslag till utvärderingsmall med effektivitets- och 
produktionsmått till KLG. Nästa steg blir att tillsammans med respektive sektorledningsgrupp arbeta vidare med 
vilka effektivitets- och produktionsmått kan användas på respektive enhet. Arbete med kvalitetsredovisningar 
pågår på flera sektorer och utgör underlag för analys av verksamhetsmålen. 
I arbetet med analys av måltidskostnaderna har ett antal mått tagits fram för att följa verksamhetens 
produktion, kostnader och kvalitet. 
Arbete har påbörjats för att samla produktionsmått i Insight Beslutsstöd, fokus har dock varit att skapa 
chefsportaler med lättillgänglig ekonomisk information. 
Inriktning för vidare arbete lyfts och beslutas i kommunledningsgruppen i mars 2020. 
 

Ta fram en lokalstrategisk plan 
(Sektor Samhällsbyggnad) 

Försenad 92% 2019-03-31 Helené From 

 
En första version av en lokalstrategisk plan är framtagen och kommer att planeras att skrivas fram till 
Kommunstyrelsen för beslut under oktober. Utifrån att den nya förvaltningen sjösätts under 2020 föreslås att en 
första revidering av planen sker under hösten 2020. 
 

Skapa ett socioekonomiskt 
resursfördelningssystem inom 
grundskolan och fritidshem 
(Sektor Utbildning) 

Slutförd 100% 2019-06-30 Anders Wiklund, 
Anders Pantzar 

  
Sektor utbildning har valt att pröva ett behovsstyrt tilldelningssystem. Efter analys har vi funnit att genom 
specifikt riktade resurser kan elevers stödbehov tillgodoses i högre grad än om man använder de traditionella 
faktorerna såsom föräldrars utbildningsbakgrund, grad av försörjningsstöd och elever med annat modersmål. 
Riktad resurs kan erhållas på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Varje statsbidrag eller annan ekonomisk satsning kommer att bedömas hur de bäst ska fördelas ur ett 
strukturperspektiv. Resurser kan vara inom ekonomi, personella och kompetenshöjande insatser. 
Sektorn kommer att utvärdera det behovsstyrda fördelningssystemet och se vilka effekter det får. Parallellt med 
den utvärderingen kommer vi se om hela vår budget kan fördelas efter socioekonomisk struktur och få effekt ut 
i varje verksamhet. 
Ett exempel hur vi fördelat statsbidrag utifrån ovan nämnda strategi ligger i vår sektorsgemensamma T-katalog. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Investeringsmedgivande utöver ram - ombyggnation av 
kommunhuset 

 
I takt med att kommunens befolkning ökar så ökar också behovet av kommunal 
service och därmed även antalet anställda i kommunens verksamheter. Förutom de 
större verksamheterna vård, skola och omsorg så ökar också de verksamheter som 
bedrivs av personal som har sin arbetsplats i kommunhuset. Några områden är 
individ- och familjeomsorg, LSS-verksamhet, förskolans ledning, tjänster inom plan-
, bygg- och miljöområdena. Antalet arbetsplatser i kommunhuset har också ökat när 
verksamheter som bedrivits i externs förhyrda lokaler har flyttat in i huset, t ex IT-
avdelningen och central barn- och elevhälsa. 

Sedan några år har det funnits ett behov att hitta alternativa lokaler och en grupp 
tillsattes som skulle planera för en omflyttning och eventuellt utflyttning av 
verksamhet ur huset och i samband med det planerades en flytt till Amastens lokaler 
i gamla vårdcentralen. Det kom dock aldrig till en överenskommelse med Amasten 
kring hyrestid och vilka åtgärder som krävdes i lokalerna. I samband med detta sa 
Skobutiken upp sina lokaler i huset och det beslutades att göra en omstart i 
flyttgruppen för att se om någon verksamhet kunde sitta i dessa lokaler.  

Under 2019 beslutades att kommunen skulle bygga upp en egen fastighetsavdelning, 
vilket innebar ytterligare behov av lokaler. Därefter sa även frisörsalongen upp sina 
lokaler och dessa införlivades i projektet. 

I kommunhuset finns för närvarande ca 185 kontorsrum och ca 260 personer vilket 
betyder att det är många som delar rum. Det går bra i viss verksamhet men är direkt 
olämpligt i andra verksamheter. Flyttgruppen har arbetat fram ett förslag på 
placering som innebär att 40 personer (inkl 16 på nya fastighetsavdelningen) flyttar 
ut i den tidigare frisörsalongen, källaren under frisörsalongen samt skobutiken och 
10 personer flyttar till lediga kontorslokaler på Bergska skolan. Det innebär att 
verksamheten hålls inom kommunens egna fastigheter och att lokaler som annars 
kunde vara svåra att hyra ut tas i anspråk. 

I kommunhuset föreslås är den tidigare frisörsalongen och källaren under 
frisörsalongen ställs om till kontor samt att en del förbättringar görs i skobutiken 
som redan till viss del har ställts om till kontor. En del smärre renoveringar, främst 
målning, är även planerad i Bergska skolan.  
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De kalkyler som fastighetsavdelningen tagit fram för detta slutar på 3,8 mkr och 
utöver detta tillkommer möbler för ca 0,6 mkr, totalt 4,4 mkr. Kapitalkostnaden blir 
ca 0,5 mkr och hyresbortfallet för skobutiken och frisörsalongen är ca 0,4 mkr vilket 
ska täckas med internhyresintäkter. I dagsläget belastar de tomma lokalerna på 
Bergska lokalpoolen med ca 0,2 mkr. 

Förvaltningen föreslår att detta projekt finansieras utöver antagen investeringsram 
för 2020 då investeringsmedel inom investeringsramen redan är öronmärkt för 
andra projekt. Om kommunstyrelsen tar beslutet att föreslå kommunfullmäktige 
besluta om detta projekt kommer förvaltningen, för att påskynda processen, starta 
upphandlingen efter kommunstyrelsens beslut. Detta görs då med förbehållet att 
projektet endast genomförs om nödvändiga politiska beslut fattas i 
kommunfullmäktige. Att tidigarelägga projektet är ett sätt att understödja det lokala 
näringslivet då även byggföretagen haft en vikande marknad under våren.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige  
besluta:  

1. Att anslå 4,4 mkr till iordningsställande av lokaler i kommunhuset för att 
skapa förutsättningar att inrymma kommunens förvaltning. 

2. Att finansiering sker utöver antagen budgetram för investeringar om 65 
mkr. 

3. Att finansiering sker inom kommunens rörelsekapital.  
4. Att den ökade hyreskostnaden får finansieras inom ram. 
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Kommunstyrelsen  

 

Ansökan medel ur digitaliseringspott för elektronisk 
underskrift 

Bakgrund 

E-legitimation, även e-leg, eID, eller e-ID, är en elektronisk legitimation för 
användning på Internet. Med hjälp av en e-legitimation kan man legitimera sig, 
logga in i system och verktyg samt skriva under avtal och godkänna transaktioner på 
olika myndigheters, bankers och andra företags webbplatser. E-legitimation kan 
även användas för elektronisk signering av fakturor, journalhandlingar och recept. 
En e-legitimation möjliggör även kryptering av information och e-post när e-tjänster 
och datasystem ska kommunicera med varandra, vilket bidrar till en säkrare 
hantering av data, inklusive personuppgifter. 

Enligt antagen Digitaliseringsstrategi ska Finspångs kommun prioritera digital service i 
första hand och erbjuda personlig service där det behövs. Digitala tjänster ska, så 
långt det är möjligt, vara förstahandsvalet för privatpersoner och företag i kontakten 
med kommunen. Samtidigt måste vi värna om medborgarnas rättigheter, integritet 
och säkerhet. 

För att nå målen i Digitaliseringsstrategin behöver vi ta tillvara och implementera 
digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter som 
kan digitaliseras. Ledningsstaben har identifierat att Finspångs kommun idag saknar 
verktyg och arbetssätt som möjliggör användandet av elektronisk signatur, vilket 
behövs för att på ett snabbt, enkelt och säkert sätt kunna hantera ett allt större flöde 
av digital information och tjänster. 

Genom att använda elektronisk signering via e-legitimation minskar Finspångs 
kommuns klimatpåverkan genom färre utskrifter och transporter. Det bidrar även 
till en högre servicenivå internt och externt, genom snabbare hantering av 
underskrifter, samt högre informationssäkerhet genom bättre spårbarhet och 
loggning. 

I linje med detta och för att bibehålla en helt digital process behöver Finspångs 
kommun implementera en lösning för digital legitimering och signering.  
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Sammanfattning 

 Finspångs kommun behöver en kommungemensam lösning för digital 
legitimering och signering 

 Ledningsstaben ser stora vinster med både nationell och regional 
samverkan, men ser samtidigt över alternativa lösningar 

 En kommunövergripande projektgrupp ska tillsammans 

 Genomföra en behovsanalys i samtliga sektorer 

 Sammanställa en gemensam kravspecifikation 

 Se över lösningarna som erbjuds på marknaden 

 Utifrån verksamhetskraven implementera en lösning för e-
legitimation inom Finspångs kommun. 

Upplägg 
Utfallet av behovsanalysen blir helt styrande för omfattningen av implementationen 
under 2020, både avseende de i första läget berörda verksamheterna, samt relevanta 
system.   

 Lösning för säker inloggning – hur ska användarna logga in med e-
legitimation, har vi hård- och mjukvarulösningar på plats eller behöver dessa 
införas? 

 Anpassning av verksamhetssystem – hur ska våra system anpassas för att 
möjliggöra inloggning och signering med e-legitimation? 

 Informationssäkerhetskrav – vilka informationssäkerhetskrav behöver vi 
säkerställa att vi kan leva upp till, exempelvis loggning och spårbarhet? 

Ansökan 
Ledningsstaben ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets arbete 
med att efter genomförd behovsanalys implementera en kommungemensam lösning 
för e-legitimation i Finspångs kommun. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1.  Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av e-
legitimation under år 2020. 

 
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 300 000 kr.  
 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 875 000 
kronor. Vid beviljande av ovan sökta summa (300 000 kronor) finns 575 
000 kronor kvar. 
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Kommunstyrelsen 

Taxor för Kulturhuset - uthyrning av lokaler 

Sammanfattning 

Kulturhuset i Finspång hyr ut lokaler till interna och externa intressenter. 

Prislistorna har inte reviderats sedan 2012. Gällande prislistor är ej fastställda av Kf. 
Förslag på nya prislistor gällande för: 

1. Företag, ej kommersiell verksamhet. (möten, konf etc), ideella
organisationer och föreningar utanför Finspångs kommun

2. Ideella organisationer och föreningar i Finspångs kommun och kommunal
verksamhet utan vinstintresse eller andra intäkter

Gällande prislistor och förslag till nya med kommentarer bifogas. 

Beskrivning av ärendet 

Kulturhuset hyr idag ut lokaler till föreningar, organisationer och studieförbund till 
en rimlig lokalkostnad. Vi hyr även ut till företag för icke kommersiell verksamhet 
såsom möten och konferenser enligt en fast prislista. Företag/artister får hyra 
lokalerna för kommersiell verksamhet.   

Kommunens rätt och möjligheter att bedriva verksamheter t ex hyra ut lokaler, där 
man kan snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, 
regleras av ett tillägg i konkurrenslagen. 3 kap 27§. 
Detta tillägg innebär att Konkurrensverket under vissa förutsättningar kan förbjuda 
en kommun att bedriva en viss verksamhet som snedvrider förutsättningarna för en 
effektiv konkurrens på marknaden. 

Eftersom nuvarande listor för taxor och avgifter inte är fastställda av Kf och inte 
fullt ut följer tillägget i konkurrenslagen måste dessa ses över och bara innehålla 
verksamheter som hyr utan vinstsyfte. Självkostnadsprincipen ska gälla. Övriga 
kommersiella aktörer hanteras var för sig enligt marknadsmässiga principer. 
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Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 

 
1. Att fastställa de föreslagna prislistorna för uthyrning av lokaler i Kulturhuset 

enligt bilaga daterad 2020-03-18, dokumentnummer KS.2020.0387-2. 

 

 
 
 
Bilagor: 

 
1. Taxor fastställda 2012 
2. Förslag till taxor 
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Bilaga 1 1 (1)

 

)

 

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 

Taxor och avgifter vid Kulturhuset 

Lokalhyra Företag  

 

Lokal Heldag Halvdag (4 tim) 

 

Stora salongen 6000:- 3500:- 
380 platser inkl kristallfoajén 
 
Kristallfoajén 1500:- 1000:- 
 
Galaxen 4000:- 2500:- 
Inkl garderob/galleriet. Max 360 pers. 
 
Galleriet/garderoben 1500:- 750:- 
 
Glasverandan 800:- 500:-  
 
 
 
Lokalhyra organisationer, föreningar, kommun 

 

Lokal Heldag Halvdag (4 tim) 

 

Stora salongen 2000:- 1200:- 
380 platser inkl kristallfoajén 
 
Kristallfoajén 800:- 500:- 
 
Galaxen 1500:- 1200:- 
Inkl garderob/galleriet. Max 360 pers. 
 
Galleriet/garderoben 800:- 500:- 
 
Glasverandan 500:- 400:-  

 

Lokalhyra är momsfritt 

 

I lokalhyran ingår grundutrustning för ljud/ljus samt tillgång till projektor och wi-fi. 
 
Vid bokning av tio tillfällen för förening ges 20% rabatt på bokad tid. 
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Bilaga 2 

2020-03-18 
Dokumentnummer KS.2020.0387-2 

1 (1)

 

)

 

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 

Taxor och avgifter vid Kulturhuset 

Lokalhyra Företag (icke kommers. verksamhet) och or-

ganisationer, föreningar från annan kommun 

 

Lokal Heldag Halvdag (4 tim) 

 

Stora salongen 6600:- 3850:- 
380 platser inkl kristallfoajén 
 
Kristallfoajén 1650:- 1100:- 
 
Galaxen 4400:- 2750:- 
Inkl garderob/galleriet. Max 360 pers. 
 
Galleriet/garderoben 1650:- 825:- 
 
Glasverandan 880:- 550:-  
 
Lokalhyra organisationer, föreningar, Finspångs kom-

mun 

 

Lokal Heldag Halvdag (4 tim) 

 

Stora salongen 2200:- 1320:- 
380 platser inkl kristallfoajén 
 
Kristallfoajén 880:- 550:- 
 
Galaxen 1650:- 1320:- 
Inkl garderob/galleriet. Max 360 pers. 
 
Galleriet/garderoben 880:- 550:- 
 
Glasverandan 550:- 440:-  

 

Lokalhyra är momsfritt 

 
I lokalhyran ingår grundutrustning för ljud/ljus samt tillgång till projektor och wi-fi. 
 
Vid bokning av tio tillfällen för förening ges 20% rabatt på bokad tid. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Fördelning av miljöutvecklingspott 2020 

 
Sammanfattning 
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och 
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott (beslut 2017-12-18 dnr 
KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs år 2019 (KS 2019.0187). I år har det åter 
varit möjligt för alla verksamheter att ansöka om medel för investeringar. Nytt för i 
år var att en del av medlen var avsatta i driftsbudgeten.   
 
Totalt inkom 13 nya ansökningar med ett flertal spännande förslag. Ansökningarna 
innehöll en uppskattad kostnad och en beskrivning av miljö- och klimatnytta. Fyra 
av de ansökningar som inkom 2019 överfördes till årets utlysning eftersom de 
omfattade driftsmedel. Merparten av dessa ansökningar är avsedda för att förskolor 
ska öka biologisk mångfald, något vi ser mycket positivt på. En jury bestående av 
Hugo Andersson (miljö- och samhällsbyggnadsråd), Helene From 
(samhällsbyggnadschef) och Jane Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg) har bedömt 
ansökningarna.  
 
Sex ansökningar är för åtgärder för att införa källsortering i verksamheter. Eftersom 
kommunstyrelsen fattade 2019 beslut om att källsortering ska införas i samtliga av 
kommunens lokaler finansieras dessa åtgärder enbart med en mindre del av sökt 
belopp (cirka 25 %). Det förväntas dock av verksamheter att ändå utföra åtgärder 
som möjliggör källsortering i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut.  
 

Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2019: 
1. Elcyklar och eldriven side-by-side cykel – bidrar till minskad bilanvändning 

och därmed minskning av koldioxidutsläpp  

2. Bihotell, bivänlig trädgård och anordning för att nyttja regnvatten – bidrar 
till ökad biologisk mångfald och minskad konsumtion genom egen odling 

3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan – bidrar till ökad återvinning, 
minskat avfall 

4. Källsortering i kommunens lokaler – bidrar till ökad återvinning, minskat 
avfall 

5. Inköp av ångtvättar mm – bidrar till minskad vattenanvändning, minskad 
användning kemikalier och minskad resursanvändning 

6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning - minskad energianvändning 
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Enhet/lokalisering Sektor Beviljat belopp 

Driftsbudget Investerings-
medel 

1. Elcyklar 

Bergska gymnasiet – 
Bildningen – 2 st 

Utbildning 28 000  

Daglig verksamhet  
(eldriven side-by-side cykel) 

Social omsorg  70 000 

 

2. Bihotell, bivänliga trädgårdar och anordning för att nyttja regnvatten 

Metallens förskola Utbildning 10 000  

Lekeberga förskola Utbildning 10 000  

Ekesjö förskola Utbildning 10 000  
 

3. Komposteringsanläggning i skolan/förskolan 

Viggestorpsskolan Utbildning 25 000  

Hällestads- och Grytgölsskola Utbildning 5 600  
 

4. Källsortering i kommunens lokaler 

Viggestorpsskolan Utbildning 16 000  

Hällestads- och Grytgölsskola Utbildning 14 000  

Kommunhuset (HR-
avdelningen) 

Ledningsstaben 15 500  

Myndighetskontoret Social omsorg 400  

Storängsgården Vård- och omsorg 25 000  

Gullvivans förskola Utbildning 12 500  
 

5. Inköp av ångtvättar mm 

Lokalvårdsservice Samhällsbyggnad  40 000 

Daglig verksamhet Social omsorg 10 000  
 

6. Byte ut lysrörsarmaturerna mot LED belysning 

Fastighetsenhet 
(Hårsstorpsskolan) 

Samhällsbyggnad  40 000 

 

 

avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och 
räntekostnader, 3 000 kr 

18 000  

Budget enligt Strategisk plan 200 000 150 000 
 

Totalt 200 000 150 000 
 

 
Sektor utbildning får då driftbudget på 131 100 kr, ledningsstaben 15 500 kr, 
sektor social omsorg 10 400 kr och sektor vård- och omsorg 25 000. 
 
Från investeringsmedel får sektor social omsorg 70 000 kr och sektor 
samhällsbyggnad 80 000 kr.  
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Beslut: 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från 
miljöutvecklingspotten om totalt 150 000 kr.  

2. Att godkänna föreslagna ansökningar om driftbudget och medel tas från 
kommungemensamma medel.  

3. Att avskrivningskostnaderna, 15 000 kr, och räntekostnader, 3 000 kr, 
finansieras genom kommungemensamma medel till respektive sektor vid 
slutredovisning. 

4. Att eventuella driftkostnader som uppstår vid investeringarna ovan belastar 
respektive verksamhet. 
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