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Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

ANSLAG/BEVIS Kommunfullmäktige 2020-09-16 §§ 137-161 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   Datum när anslaget tas ner   

2020-09-23 

Förvaringsplats för protokoll  

  2020-10-16 

 Kommunhuset Finspång 
 

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, kommunhuset, den 16 september 2020, kl. 16:00-18:00 

Beslutande: På grund av Coronapandemin är antalet tjänstgörande ledamöter färre, enligt en 

överenskommelse mellan kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare 

i kommunfullmäktige. Dnr KS.2020.0438-1. 

Berit Martinsson (S) 

Thomas Larsson (S) 

Jonas Andersson (M) 

Ulrika Jeansson (S) 

Patrik Karlsson (S) 

Jonny Persson (S) ej närvarande 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Jan-Erik Svenblad (S) ej närvarande 

Frida Granath (S) ej närvarande 

Jan-Erik Heintze (S) 

Mats Annerfeldt (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) 

Magnus Moberg (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Lena Lindberg (S) 

Bengt Eriksson (S) ej närvarande 

Helena Berg (S) ej närvarande 

Josefina Leo (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo Andersson (C) 

Åsa Johansson (C) ej närvarande 

Sune Horkeby (C) 

Kristin Andersson (KD) ersätter Marie Johansson (KD) 

Stefan Ackeryd (KD) ej närvarande 

Carl-Gustaf Mörner (M) ej närvarande 

Inge Jacobsson (M) 

Ritha Andersson (M) 

Rune Larsson (M) 

Christina Dahl (M) ej närvarande 

Ralph Kronholm (M) 

Stig Jansson (M) ej närvarande 

Torgny Maurer (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) ersätter Ann-Sofie Olsson (SD)  

Nathalie Pettersson (SD) 

Ulla-Britt Edengren (SD) ej närvarande 

Kai Hallgren (SD) ej närvarande 

Evelina Gustafsson (SD) ej närvarande 

Gerd Femerström (SD) 
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Börje Axelsson (SD) 

Conny Lindgren (V) 

Stefan Carlsson (V) 

Ingrid Westlund (V) 

Christer Nyberg (V) ej närvarande 

Mikael Wallin (L) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) ej närvarande 

Ingela Billström (MP) 

Ersättare: Khajroullah Karimi (S) ej närvarande 

Birgit Svärd (S) ej närvarande 

Reine Hansson (S) ej närvarande 

Ingrid Ström (S) ej närvarande 

Bill Johansson (S) ej närvarande 

Solvig Svensson (S) ej närvarande 

Johan Lennartsson (S) ej närvarande 

Amela Bosnjakovic (S) ej närvarande 

Carola Persson (S) ej närvarande 

Kristina Carlsson (C) ej närvarande 

Edite Järpehag (KD) ej närvarande 

Christer Forsshéll (M) ej närvarande 

Lilian Bressler (M) ej närvarande 

Bert Egnell (M) ej närvarande 

Jan-Erik Andersson (M) ej närvarande 

Lennart Bodling (SD) ej närvarande 

Leila Marttila (V) ej närvarande 

Tarek Jalbot (V) ej närvarande 

Tommy Jacobsson (L) ej närvarande 

Åke Kinnander (L) ej närvarande 

Monica Brodén (MP) ej närvarande 

Bengt Nordström (MP) ej närvarande 

Övriga 

deltagare: 

 

Johan Malmberg kommundirektör, Maria Forneman kommunsekreterare 

Plats och tid 

för justering: 

 

Kommunstyrelsens kansli, 22 september 2020, kl. 15.30 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

137 - 161 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Berit Martinsson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Britt-Marie Jahrl (S)                         Nathalie Pettersson (SD) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 137 

  

Lägesuppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun 2020-§ 138 

  

Information om verksamheten i regionen 2020-§ 139 

  

Information från kommunfullmäktiges beredningar 2020-§ 140 

  

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 2020-§ 141 

  

Detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande) 2020-§ 142 

  

Återrapportering utifrån granskning av uppföljning och kontroll 

av avtal med externa utförare 

2020-§ 143 

  

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven 

verksamhet 2019-2022 

2020-§ 144 

  

Regler och riktlinjer för kommunala bidrag till enskilda vägar i 

Finspångs kommun 

2020-§ 145 

  

Fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 2020-§ 146 

  

Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument 2020-§ 147 

  

Hyresavtal Sergelsgården  2020-§ 148 

  

Återremiss Uppföljning bidrag till körkort för elever som 

studerar på Bergska gymnasiet 

2020-§ 149 

  

Revisionens granskning av lönehanteringen och 

löneöversynsprocessen  

2020-§ 150 

  

Utbyggnad av Fiber i Byle/Igelfors-området 2020-§ 151 

  

Investeringsmedgivande Centrumutveckling Bergslagsvägen 

etapp 1 

2020-§ 152 

  

Val av ledamot till lärandeberedningen 2020-§ 153 

  

Entledigande från uppdrag som ledamot i omsorgsberedningen 2020-§ 154 
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Entledigande från uppdrag som ersättare i FFIA och som 

nämndeman i Norrköpings tingsrätt, samt val av ny ersättare 

FFIA och ny nämndeman till Norrköpings tingsrätt 

 

2020-§ 155 

  

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 

som ersättare i valnämnden, samt som ledamot i 

demokratiberedningen 

2020-§ 156 

  

Anmälan av medborgarförslag - rädda Auroras minnessten 2020-§ 157 

  

Anmälan av medborgarförslag - ålanpassning av 

vattenkraftverk i Finspång 

2020-§ 158 

  

Anmälan av nytt medborgarförslag - hall för boulespel 2020-§ 159 

  

Interpellation avseende gymnasieskolans ekonomi och 

elevunderlag 

2020-§ 160 

  

Delgivningar 2020-§ 161 
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2020-§ 137 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Berit Martinsson (S) föreslår att följande ärenden läggs till: 

- Entledigande från uppdrag som ersättare i FFIA och som nämndeman i 

Norrköpings tingsrätt, samt val av ny ersättare FFIA och ny nämndeman 

till Norrköpings tingsrätt 

- Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, som 

ersättare i valnämnden, samt som ledamot i demokratiberedningen 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Att till föredragningslistan lägga till följande ärenden: 

- Entledigande från uppdrag som ersättare i FFIA och som nämndeman i 

Norrköpings tingsrätt, samt val av ny ersättare FFIA och ny nämndeman 

till Norrköpings tingsrätt 

- Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, som 

ersättare i valnämnden, samt som ledamot i demokratiberedningen 

 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2020-§ 138 
 

Lägesuppdatering om Coronapandemin, Finspångs kommun 

 

Kommundirektör Johan Malmberg ger en lägesuppdatering om Coronapandemin 

i Finspångs kommun. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 139 
 

Information om verksamheten i regionen 

Inge Jacobsson (M) informerar om att en referensgrupp ska utses för arbetet med 

Länstransportplanen som ska tas i Regionfullmäktige december 2021.  

 

 

Ulrika Jeansson (S) informerar om övergång till högre studier, där en styrgrupp 

tillsatts tillsammans med universitetet, regionen och kommunrepresentanter. 

Kommundirektör Johan Malmberg företräder mellanstora kommuner i den 

gruppen. 

Ulrika informerar också om att på det strategiska samrådet var endast en 

informationspunkt; att processer för att eventuellt gå med i RTÖG 

(Räddningstjänsten i östra Östergötland) är i gång i flera kommuner i länet, och 

vissa kommuner ser gärna att man gör gemensam sak i frågan. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 140 
 

Information från kommunfullmäktiges beredningar 

Mats Annerfeldt (S), ordförande i samhällsplaneringen, informerar om arbetet 

med översiktsplan Finspång, där granskningen pågått under sommaren, sluttiden 

var den 14 september. Länsstyrelsen har kommit in med ett mycket mer positivt 

svar än förra gången. 

Beredningen ska träffas och titta på synpunkterna som kommit in. 
 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 141 
 

Ledamöternas frågestund - frågor och svar 

Ingrid Westlund (V) har en fråga utifrån att tre av de fyra beredningarna just nu 

är vilande – när ska arbetet återupptas? 

 

Ordförande Berit Martinsson (S) svarar att de är vilande på grund av den rådande 

situationen med Coronapandemin, och att arbetet återupptas så fort 

restriktionerna från Folkhälsomyndigheten lättar/upphävs. När det gäller 

samhällsberedningen så har den dispens för att de just nu är mitt uppe i ett viktigt 

arbete med Översiktsplan. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

 
- - - - - 
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2020-§ 142   Dnr: KS.2020.0159 

 

Detaljplan för Byle 1:12 (Upphävande) 

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

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

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

kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande 

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

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

Kommunen har föreslagit att den del av byggnadsplanen som fastigheten Byle 

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

ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för 

upphävning. 
 

Samråd om detaljplaneförslag 

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

planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. 

Kommunen ska samråda om ett förslag till bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

 

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

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

 

Beslut om antagande 

En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige 

får uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en detaljplan 

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

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

delegera antagandebeslutet till kommunstyrelsen. Detta skulle också ge en 

snabbare och smidigare planprocess.  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

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

- - - - - 
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2020-§ 143   Dnr: KS.2020.0213 

 

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

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

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

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

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

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

tillräcklig. Bedömningen baseras på delbedömningen av de sex kontrollmålen. 

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

ej uppfyllda.  

Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas 

följande rekommendationer: 

 

• Ta fram ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med 

kommunallagen  

 

• Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på övergripande 

nivå och eventuellt på nämndnivå  

 

• Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar  

 

Revisionsrapporten är hanterad i kommunfullmäktige 2020-02-26. 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

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

Förvaltningen har sett över revisionsrapporten och ser följande: 

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

angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med 

kommunallagen  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av 

kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för 

mandatperioden. Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner 

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

på goda exempel från andra kommuner. 
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2. Utveckla och fastställa rutiner för avtalsuppföljning, på 

övergripande nivå och eventuellt på nämndnivå 

I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven 

verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att 

kommunstyrelsen ska med kommunfullmäktiges program som grund 

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

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

även verksamhet i kommunal regi. 

Planen ska innehålla  

1. En sammanfattande beskrivning av kommunstyrelsens 

uppföljningsansvar.  

2. Vad som ska följas upp.  

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

verksamhetsuppföljning, avtalsuppföljning, individuppföljning)  

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

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

resultat av tidigare uppföljningar).  

6. Tidplan  

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

allmänhet).  

Förvaltningen föreslår att planen lämpligen inkluderas i 

internkontrollplanen och att internkontrollplanen även inkluderar 

bolagen. 

3. Utveckla en struktur för rapportering av uppföljningar  

I föreslagna program för uppföljning av kommunalt och privat driven 

verksamhet så tydliggörs uppföljningsansvaret genom att olika typer av 

uppföljning kan bli aktuellt vid olika tidpunkter och beroende på 

verksamhet. Inom några av kommunens områden är uppföljning och 

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

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

3 är åtgärdade 

- - - - - 
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2020-§ 144   Dnr: KS.2020.0495 

 

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

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

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

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

kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och 

riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

Programmet anger hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska 

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

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

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

förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn 

i privata utförares verksamhet.  

Fullmäktiges program ska innehålla: 

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

av kommunen  

• hur uppföljning ska ske  

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

ska garanteras  

I Finspångs kommun omfattar programmet för uppföljning såväl privata som 

kommunala utförare.  

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål 

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

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

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av 

kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för 

mandatperioden. Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner och 

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

exempel från andra kommuner.  

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

verksamhet i Finspångs kommun mandatperioden 2019-2022 

- - - - - 
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2020-§ 145   Dnr: KS.2018.1180 

 

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

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

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

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

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

kommer underlätta och tydliggöra kommunens handläggning av befintliga och 

nytillkomna enskilda vägar.  

 

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

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

ersättningen till vägföreningar föreslås av dessa medel överförs till sektor 

samhällsbyggnad från och med budgetår 2020. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att anta det föreslagna regelverket för utbetalning av bidrag till enskilda 

vägar. 

 

- - - - - 
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2020-§ 146   Dnr: KS.2019.0519 

 

Fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

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

fullmäktige delegerat övrig beslutanderätt till kommunstyrelsen i ett särskilt 

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

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

revideringar och uppdateringar har delegationen framför allt anpassats till aktuell 

lagstiftning samt att delegationen överensstämmer med vad som framkommer i 

kommunens övriga styrdokument. I några fall föreslås delegationen kompletteras 

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

tillsammans med berörda verksamheter. 

Förändringarna syftar till att skapa en tydlig utgångspunkt för kommunstyrelsens 

beslutanderätt, som också kan förstås och tolkas av förvaltningsorganisationen. 

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

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

Yrkande 

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

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

av kommunfullmäktige för att öka tranparansen och den demokratiska insynen. 

Inte som nu direkt vidaredelegeras av kommunstyrelsen till kommunchef.” 

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

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

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

beslutas av kommunfullmäktige”. 

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

till kommunstyrelsen. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

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

kommunfullmäktige bifaller det förslaget. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att fastställa fullmäktiges delegation till kommunstyrelsen 

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

Reservation 

Torgny Maurer, Nathalie Pettersson, Gerd Femerström, Sven-Inge Eriksson och 

Börje Axelsson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny 

Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 147   Dnr: KS.2020.0572 

 

Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument 

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

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

ledningssystem. Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är 

kommunfullmäktiges budget – Strategisk plan och budget. I budgeten fastställs 

hur kommunens samlade resurser ska prioriteras samt fördelas mellan 

kommunens olika verksamheter.  

 

Utöver de dokument som krävs för den politiska och ekonomiska förvaltningen 

saknas i huvudsak reglering i kommunallagen om vilka övergripande 

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

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

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

exempelvis översiktsplan etcetera. 

 

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

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

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

en enhetlig terminologi bland dokumenten och en definition av vad respektive 

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

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

styrdokumentet ska kontinuerligt vara föremål för utvärdering och uppföljning. 

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

möjligt för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning. 

 

Syftet med Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument är därför att 

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

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

att tydliggöra styrdokumentens roll när det gäller styrning och uppföljning av 

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

dokumentet. 

 

I Riktlinjer för styrdokument regleras endast styrdokument som är beslutade av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller på delegation av dessa.  

 

Riktlinjerna gäller inte för kommunens budgetdokument, för organiserande 

dokument som reglementen, arbetsordning för kommunfullmäktige, 

bolagsordningar och delegationsordningar. För den typen av dokument finns 

rekommendationer på innehåll och utformning från Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). Riktlinjerna ska inte heller tillämpas på dokument vars 
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utformning styrs av krav i speciallagstiftningar, till exempel översiktsplan. 

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

Fortsatt arbete i förvaltningen 

I riktlinjerna behandlas inte den praktiska utformningen av styrdokumenten. 

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

styrdokumenten ska tas fram. Den vänder sig till tjänstepersoner och 

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

webbplatsen. Förvaltningen ska också ta fram dokumentmallar för respektive 

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

handläggare. 

 

Det kommer att behöva göras en översyn av befintliga styrdokument för 

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

beslut för att fastställa reviderade dokument. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att fastställa Riktlinjer för politiskt fastställda styrdokument enligt 

förslag KS.2020.0572-1 

- - - - - 
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2020-§ 148   Dnr: KS.2020.0585 

 

Hyresavtal Sergelsgården  

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

kommun. I samband med detta beslut överenskoms att kommunens 

korttidsboende Sergelsgården skall samlokaliseras i vårdcentrummet.  

Under året färdigställs byggnationen som beräknas tas i drift under december 

månad 2020.  

Sergelsgården är idag ett korttidsboende som tidigare benämnts som 

Utredningsenheten och är idag beläget på lasarettsområdet i nära anslutning till 

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

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

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

samverkan med NiF.  

Hyreskontraktet med Region Östergötland fastställer att ytan för Finspångs 

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

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

523 kvm till en årshyra på 329 tkr.  

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

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

att påverkas.  

När dessa uppgifter är fastställda kommer dessa kostnader att presenteras i 

budgetarbetet inför 2021.   

Hyreskontraktet gäller till och med 2030.12.31 med möjlighet till ytterligare 

förlängning med 5 år.  

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att teckna avtal mellan Finspångs kommun och Region Östergötland 

angående adressen Brinellsväg 9 med fastighetsbeteckning Borgmästaren 

8  

2. Att ge vård och omsorgssektorn i uppdrag att samlokalisera 

korttidsboende Sergelsgården i Vårdcentrum Finspång 

- - - - - 
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2020-§ 149   Dnr: KS.2019.1072 

 

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

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

Uppföljning bidrag till körkort för elever som studerar på Bergska gymnasiet 

KS.2019.1072. Ärendet återremitterades till förvaltningen med yrkande att 

ärendet ska tillföras ytterligare information utifrån följande attsatser: 

 

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

gör huruvida körkortsbidrag strider mot likställighetsprincipen. 

 

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

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

elever söker Finspång som utbildningsort. 

 

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

körkort i den strategiska planen 2019-2021.  

 

Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med 

körkortsbidrag gällande: 

 

• Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet 

• Rättviseskäl 

• Marknadsföringsskäl  

 

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

ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.  

 

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

beslut om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning 

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

tillhörande Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska 

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

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

informanter. 

 

Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med 

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

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

anordnas på Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. 

Körkortsbidraget erbjuds elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och 
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beviljas utifrån fastställda kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i 

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

Detta innebär att bidrag till körkortsutbildning inte erbjuds alla elever 

folkbokförda i Finspångs kommun.  

 

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

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

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

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

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

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

hög andel som har pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. 

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

 

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

klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar. 

 

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

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

orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet. 

 

Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för 

ökad anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska 

skillnader. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet, 

Bildningen uppfattningen att körkortsbidraget är bidragande till att eleverna 

söker gymnasieprogram på Bergska gymnasiet. De uttrycker också utifrån 

rättviseskäl, att eleverna i Finspångs gymnasieskolor bör behandlas lika 

avseende möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning.  

 

Återremiss 

Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning om huruvida 

körkortsbidraget strider mot likställighetsprincipen. 

 

SKR definierar kommunallagens likställighetsprincip enligt följande: 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet för kommuner och regioner 

att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar 

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

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

rationella hänsyn eller sakliga överväganden. Något godtycke får inte 

förekomma.  

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

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

till en kommunmedlem under vissa förutsättningar utan behöva ge det till alla 
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kommunmedlemmar. Där finns alltså lagstöd för att behandla en 

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

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

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

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

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

kommunen eller alla som går i kommunens gymnasieskola och som är 

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

eller några utvalda program vid den kommunala gymnasieskolan. 

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

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

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

Enligt förbundsjurist vid SKR så får inte Finspångs kommun utifrån lagstiftning 

fortsätta ge bidrag till körkortsutbildning till gymnasieelever folkbokförda i 

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

till elever som är folkbokförda i andra kommuner. Enligt kommunallagen1 ska en 

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

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

kommuner.  

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

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

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

andra än kommunmedlemmar kan överklagas genom laglighetsprövning. 

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

körkortsbidrag till alla gymnasieelever i Finspångs kommun om de är 

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

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

annan folkbokföringsadress. 

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

att körkortsbidraget har bidragit till att stärka anställningsbarheten, bidragit till 

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

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

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

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

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

statistik samlas, analyseras och redovisas kontinuerligt.  

Slutsatsen blir att erbjudandet om bidrag till körkortsutbildning behöver 

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

 
1 Kommunallag (2017:725) 2 kap. 1 § 
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Tas beslut alternativ A eller B ska kriterier för bidrag till körkortsutbildning 

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

A ska även ny rutin för ansökan tas fram. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att besluta om ett av följande alternativ: 

 

A. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs 

kommun får möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. 

 

B. Att samtliga gymnasieelever som är folkbokförda i Finspångs 

kommun och inskrivna på den kommunala gymnasieskolan, Bergska 

gymnasiet får möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning. 

 

C. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning 

avslutas för elever som startar gymnasieutbildning vid den kommunala 

gymnasieskolan, Bergska gymnasiet årskurs 1 höstterminen 2021. 

 

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

till körkortsutbildning för Bergska gymnasiet” som avslutat 

Kommunstyrelsen tog beslut den 26 augusti att föreslå kommunfullmäktige att 

välja alternativ C. 

 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar på C-alternativet samt ett tillägg lydandes: ”Att uppdra 

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

anställningsbarhet och att underlätta kommunens kompetensförsörjning främst 

gällande bristyrken. 

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

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

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

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

yrkesförberedande utbildningar, IM, samt studerande på gymnasiesärskolan. 

Modellen ska behandlas i kommunstyrelsen under första kvartalet 2021.” 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och därmed 

avslag till Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande. 

 

Conny Lindgren (V) yrkar bifall till alternativ B med ett tillägg lydandes: 

”Bergska gymnasiet tar en aktiv del i elevernas körkortsutbildning.” 

 

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

Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande. 
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Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till alternativ C. 

 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Ingrid Westlund (V). 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att att-sats 2 ”Att godkänna det prioriterade uppdraget 

”utvärdera upplägget om bidrag till körkortsutbildning för Bergska gymnasiet” 

som avslutat” inte ska tas utav kommunfullmäktige, utan av kommunstyrelsen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige instämmer i detta och att att-sats 2 

utgår. 

 

Ordföranden ställer Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande på bifall eller avslag 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

 

Därefter ställer ordföranden Conny Lindgrens (V) yrkande mot 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att befintlig möjlighet att ansöka om bidrag till körkortsutbildning 

avslutas för elever som startar gymnasieutbildning vid den kommunala 

gymnasieskolan, Bergska gymnasiet årskurs 1 höstterminen 2021. 

Reservation 

Stefan Carlsson (V), Ingrid Westlund (V), Mikael Wallin (L), Inge Jacobsson, 

Ralph Kronholm, Ritha Andersson, Rune Larsson, Jonas Andersson (alla M) och 

Ingela Billström (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Carlssons 

(V) yrkande. 

 

- - - - - 
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2020-§ 150   Dnr: KS.2019.0909 

 

Revisionens granskning av lönehanteringen och 
löneöversynsprocessen  

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har PwC 

genomfört en granskning av kommunens internkontroll kopplat till 

lönehaneringsrutinen. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan 

om kommunens system och rutiner för lönehantering är ändamålsenlig.  

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 

kommunstyrelsen delvis har en tillfredsställande och ändamålsenlig 

lönehantering men inte en helt tillräcklig intern kontroll.  

Pwc har inte noterat några västliga avvikelser i genomfört registeranalys däremot 

har vissa brister noterats. Följande rekommendationer förslås:  

1. Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i 

lönesystemet samt behörighetsadministrationen 

2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt säkerställ 

att dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i personakt.  

3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos 

banken 

4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 

lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.  

5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en 

gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte bedömer 

varje post enskilt  

6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av 

kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med 

lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.  

7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 

löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning med 

den tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontrollaktiviteter följs 

upp och utvärderas i syfte att säkerställa att de är effektiva.  

Revisionsrapporten är hanterad i Kommunfullmäktige 2020-02-26. 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera ärendet till kommunstyrelsen för 

beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut inom 6 månader.  
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Förvaltningen har sett över revisionens rapport och ser följande:  

1. Upprätta dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter i 

lönesystemet samt behörighetsadministrationen 

HR-avdelningen har tagit fram och dokumenterat rutiner för hantering av 

behörigheter i lönesystemet samt behörighetsadministrationen. Rutinen 

följs sedan mars 2020, rutinen bifogas, se bilaga 1.1 och 1.2.  

2. Upprätta en mall eller en blankett för beslut av lönetillägg samt 

säkerställ att dessa inkommer till HR-avdelningen för arkivering i 

personakt.  

En blankett för beslut av lönetillägg är framtagen och har distribuerats ut 

i organisationen i slutet på 2019, se bilaga 2. Uppföljning kommer under 

implementering av blanketten att säkerställas genom att en rapport på nya 

tillägg tas ut månadsvis av HR-avdelningen. HR-avdelningen kommer att 

säkerställa att underlag finns i personakterna. Utöver detta finns det redan 

med som punkt i internkontrollen för 2020. Stickprov kommer att göras 

om det finns underlag på de tillägg som beslutats.  

3. Inför rutinen att löneutbetalningar ska godkännas två i förening hos 

banken 

Idag kan löneutbetalningen ske av en individ. Utbetalning av lön sker 

genom att en löneutbetalningsfil skickas över till banken. Det är banken 

som sedan flyttar pengar från kommunens konto och gör insättningen till 

medarbetarna utifrån koppling till personnummer (utifrån det som finns i 

löneutbetalningsfilen). Banken skickar också en bekräftelsefil till 

kommunen på aktuellt belopp. Detta underlag skickas vidare till 

ekonomiavdelningen som bokför kostnaden.   

Idag finns det två individer som har behörighet att föra över filen till 

banken. Innan överföringen till banken sker, säkras den totala 

lönesumman i filen genom kontroll i Personec P (som är det system som 

löneadministrationen hanteras i) och en logglista som skapas vid 

bearbetningen av bankfil. När kontroll är gjord, dvs. när det är säkrat att 

summorna stämmer överens, överförs filen till banken.  

Det vi bedömer kan vara risken som PwC noterat är att någon i 

funktionen som hanterar överföringen av filen till banken, skulle hantera 

detta på felaktigt sätt och exempelvis tillgängliggöra för annan att ta ut 

medlen eller ändra belopp så att ett högre belopp betalas ut än vad som är 

beviljat i personalsystemet. Resultatet av detta skulle vara att beloppet 

som tillgängliggörs, registreras till annat konto eller att beloppen i 

personalsystemet och tillgängliggjord summa inte överensstämmer.  

Förvaltningen ser att det finns möjlighet att säkra detta i och med att 

ytterligare en kontroll läggs in av annan person. Denna komplettering 
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som kan göras för att säkra processen bedöms inte medföra någon ökad 

risk för att löneutbetalningarna inte ska fungera.  

Första steget föreslås följa dagens hantering. Det innebär att innan 

överföring till banken görs, säkras att den totala lönesumman i filen är 

densamma som summan som finns registrerad i personalsystemet.  

Sedan görs ett tillägg i hanteringen där ovanstående underlag sparas ner 

(skärmdumpar görs).  

När banken har läst in filen bekräftas detta tillbaka till kommunen via 

mail där belopp bekräftas. Detta underlag skickas över till 

ekonomiavdelningen för bokföring av beloppet (samma hantering som 

tidigare).  

Sedan görs tillägg i hanteringen där skärmdumpar på loggfil och 

summering i personalsystemet bifogas tillsammans med bankens 

bekräftelsemail när det skickas vidare till ekonomiavdelningen. 

Ekonomiavdelningens medarbetare som bokför kostnaden får då i 

uppdrag att säkerställa att underlagens belopp (3 underlag) stämmer 

överens. Detta blir då ytterligare en kontroll. Denna hantering ser 

förvaltningen kan säkra att korrekt summa tillgängliggörs till bank. 

Finspångs kommun har en dag på sig att stoppa betalningen om något 

skulle vara felaktigt.  

Ytterligare en risk som förvaltningen ser som inte täcks av ovanstående 

hantering är att individer i organisationen kan ändra underlaget i 

systemet. Detta skulle i så fall inte upptäckas i och med ovanstående 

hantering. Ingen individ har möjlighet att ändra sin egen lön men det 

skulle kunna finnas en risk att två individer med viss behörighet i 

systemet, kan ändra varandras löner. Förvaltningen föreslår att kontroll 

av detta inte sker ska göras med hjälp av internkontroll. Internkontrollen 

föreslås göras genom att lista på ändrade löner tas ut månadsvis (ej 

månader när löneöversyn verkställs). Justerade löner kommer att 

stämmas av och noteras som godkända av ansvarig chef.  

4. Inför kontroll av underlag för samtliga reseersättningar, utlägg och 

lönetillägg skickas in till HR-avdelningen för arkivering.  

När det gäller hantering och kontroll av lönetillägg så finns det redan en 

framtagen rutin kring detta. Särskild uppföljning sker under 

implementering och uppföljning görs också i internkontrollen. När det 

gäller kontroll av underlag för reseersättningar och utlägg föreslås de 

läggas med i internkontrollen från och med 2021. Stickprov föreslås 

göras.  
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5. Utvärdera om inte funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster 

på en gång bör inaktiveras i syfte att miniminer risken att chef inte 

bedömer varje post enskilt  

Möjligheten att ta bort funktionen, bevilja samtliga poster finns och är en 

relativt enkel åtgärd att genomföra i systemet. Bedömningen är däremot 

att risken för att chefen inte bedömer varje post enskilt inte kommer att 

minska i någon större omfattning i och med denna insats.  

Om det finns chefer som inte granskar varje enskild post så finns det 

möjlighet att snabbt godkänna posten utan granskning även om det krävs 

ett klick i varje ruta.  

Fortsatt kompetensutveckling och diskussion kring vikten av att granska 

varje post bedöms vara en bättre insats för att uppnå det önskade 

resultatet, dvs att alla poster bedöms enskilt.  

Förvaltningen föreslår att utbildningar fortsätter att genomföras och att 

punkten att ta bort funktionaliteten att godkänna alla poster lämnas utan 

åtgärd.  

6. Utred möjligheten om det går att följa upp användningen av 

kostnadskontrollrapporten då chefernas kontroller i samband med 

lönekörning är en av nyckelkontrollerna i löneprocessen.  

När det gäller möjligheten att följa upp användningen av 

kostnadskontrollsrapporten så är det möjligt för cheferna att göra ett 

godkännande av denna.  

Problemet i nuvarande system är att det inte är det som sedan blir kopplat 

till lön utan justeringar kan göras efter att kostnadskontrollen godkänts. 

Det vill säga, löneutbetalningen är inte låst för ändring trots godkännande 

av denna rapport.  

Kontakt med leverantören har tagits och det finns en annan funktion som 

skulle kunna stödja att cheferna så att de får en bra överblick. Funktionen 

bedömer vi kan stödja det som efterfrågas i denna punkt.  

Det finns en modul, en beslutsfunktionalitet för närvarotid / flextid där 

chefen får attestera summerad närvarotid per person per anställning för en 

hel månad.  

Tillsammans med uppgifter gällande närvarotid för en period, så 

redovisas för anställningar som är kopplade mot flex, även uppgifter om 

det finns flexfel, flexkorrigeringar samt summerat flexsaldo för samma 

period. Beslutsfunktionaliteten kan därmed användas till att:  

- närvarotid som ej attesterats via andra beslutsrutiner attesteras.  

- kontrollera varje persons närvarotid (via länk i attestlistan som 

öppnar bild med aktuell närvaroperiods tidutvärdering).  
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- få en bättre översyn för att enklare kunna upptäcka att frånvaro ej 

rapporterats eller beviljats för en person man vet varit frånvarande 

men den redovisade närvarotiden verkar för hög. 

- kontrollera flexfelsignaler som ej åtgärdats samt kunna åtgärda dessa 

direkt via länk i attestlistan.  

- i samma bild se medarbetarnas flexsaldo för den aktuella 

närvaroperioden.  

För varje gång ny frånvaro för samma löneutbetalningsdatum rapporteras 

in så uppdateras alltid uppgifterna på befintliga attestposter igen, förutom 

när posten är både attesterade samt att ingen förändring av summerad 

total för timmar finns. Om en post är attesterad samt att det vid 

bearbetningen har blivit en ny summerad total så kommer posten att bli 

uppdaterad som ej attesterad samt med ny total.  

 

Kostnaden för den modulen är utöver införandet 900 kronor i månaden 

vilket medför en ökad årlig kostnad på 10 800 kronor.  

 

7. Utveckla, formalisera och systematisera intern kontrollarbetet inom 

löneprocessen där kontrollaktiviteter baseras på en riskbedömning 

med den tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att 

kontrollaktiviteter följs upp och utvärderas i syfte att säkerställa att 

de är effektiva.  

I samband med revisionen har följande tydliggjorts, uppföljning av 

felaktiga löner följs upp och hanteras genom ett arbete med ständiga 

förbättringar. Vidare har en uppdatering av internkontrollen gjorts. I 

internkontrollen har följande lagts till för 2020, löneutbetalning, risk att 

felaktig lön betalas ut, detta ska hanteras via stickprov för tillägg och 

uppföljning av felaktiga löner.  

Utöver detta kommer även kontroll av underlag för reseersättningar och 

utlägg säkerställas att de skickas in, även här ska stickprov göras i 

internkontrollen från och med 2021.  

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

4 och 7 är åtgärdade.  

2. Att uppdra till kommunstyrelsen att införa ny modul för godkännande av 

arbetstid / flextid utifrån revisionens punkt 6. Finansieringen av detta 

hanteras genom att i budgetarbetet frigöra medel för detta.  
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3. Att stödja förslag på att fortsätta kompetensutveckla cheferna i systemet 

och tydliggöra ansvaret för godkännande av poster i systemet och därmed 

lämna punkt 5 utan ytterligare åtgärd.  

4. Att införa ny rutin för utbetalning av löner där ytterligare en 

kontrollfunktion läggs in men att betalningen i sig inte kommer att 

godkännas av två personer i förening.  

- - - - - 
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2020-§ 151   Dnr: KS.2020.0783 

 

Utbyggnad av Fiber i Byle/Igelfors-området 

Beskrivning av ärendet 
Utbyggnad av fiber i hela kommunen är i sig en strategisk fråga, men har också 

tydliga landsbygdspolitiska utgångspunkter. Kommunfullmäktige har fastställt 

strategier och principer för denna utbyggnad, men det har varit svårt att hitta 

finansiering för utbyggnaden som har beräknats uppgå till ca 80 mkr för 

resterande delar av Finspångs kommun. Mot bakgrund av detta har Finet i dialog 

med FFIA fört en diskussion om alternativ lösning enligt nedan.  

Finets styrelse beslutade den 6 december 2018 att teckna avtal med Maintrac AB 

om ett partnerskap avseende fortsatt utbyggnad av fiber i Finspångs kommun. 

Avtalstecknandet krävde ett godkännande av FFIA:s styrelse, som fattade sitt 

beslut den 19/12 2018. Finet har därefter tecknat avtal med Maintrac som har 

bildat bolaget Finspångs Fiber AB för att hantera den fortsatta utbyggnaden (se 

bifogad bild för koncernstruktur). Upplägget bygger lite förenklat på att Maintrac 

initialt finansierar utbyggnaden och att Finet skulle ges möjlighet att förvärva 

Finspång Fiber vid en överenskommen tidpunkt. Att detta upplägg har 

diskuterats utgår helt och hållet från att Finet i dagsläget inte skulle kunna klara 

av att hantera utbyggnaden Finspång i relation till andra pågående projekt som 

bolaget driver. Finet kan inte heller med nuvarande regelverk söka 

medfinansiering via statsbidrag. Upplägget med Finspång Fiber skulle göra det 

möjligt att i närtid få till en utbyggnad, som annars skulle få vänta i ett antal år. 

Dock förutsatte utbyggnaden att Maintrac som finansiär skulle få statsbidrag för 

utbyggnaden, vilket inte blev fallet för 2019.  

 

Nu har dock Maintrac fått besked om att de får 15 mkr för utbyggnad i Byle-

området och skulle kunna komplettera med en utbyggnad av Igelfors tätort i 

enlighet med bifogad kalkyl. Med det som bakgrund har ett nytt optionsavtal 

tagits fram som innebär att Finet garanterar ett köp av Finspångs Fiber. Genom 

detta kan utbyggnaden få säkerhet för den finansiering som krävs för 

utbyggnaden.  

 

Då avtalet föreslås få en annan inriktning än tidigare, och är av en sådan 

principiell karaktär, behöver optionsavtalet dock föras till fullmäktige för beslut. 

Ytterst handlar dock frågan om att kommunen nu kan få till en fortsatt utbyggnad 

som innefattar stora delar av landsbygden. I annat fall bedöms inte utbyggnaden 

av aktuella områden kunna komma igång i närtid. Lösningen innebär också att 

Finet i och med detta upplägg kommer att kunna ta ansvar för en utbyggnad av 

Hällestadområdet.  

 

Övrigt i upplägget framgår av optionsavtalet med bilagor, liksom i bifogat 

presentationsmaterial. Kommunstyrelsen har också tidigare fått information i 



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 32 (43)  

Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ärendet. Optionsavtalet har tagits fram av respektive parts jurister och den 

ekonomiska kalkylen har säkrats av extern konsult. Upplägget har också bedömts 

fungera utifrån såväl kommunalrättsliga som upphandlingsrättsliga 

utgångspunkter. En enig styrelse i Finet har också beslutat att rekommendera 

fullmäktige att godkänna avtalet.   

 

Avslutningsvis är det är dock viktigt att poängtera att de ekonomiska kalkylerna 

utgår från nu kända fakta, men att det i beredningen har varit viktigt att visa att 

Finet ekonomiskt klarar ett köp av Finspångs Fiber, utifrån resultat- och 

balansräkning samt likviditet. Som framgår av kalkylen är detta möjligt, men 

ägaren behöver dock vara beredd att vid behov tillföra likvida medel i form av 

lån eller aktieägartillskott. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, men 

önskar en protokollsanteckning. (se under rubrik Protokollsanteckning) 

 

Sune Horkeby (C), Inge Jacobsson (M), Mikael Wallin (L), Ingela Billström 

(MP) och Stefan Carlsson (V) yrkar även de bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige beslutar enligt detta, samt att protokollsanteckning från 

Torgny Maurer (SD) förs in. 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Att godkänna samarbets- och optionsavtal med tillhörande bilagor i 

ärende KS.2020.0783 

Protokollsanteckning 

Torgny Maurer (SD) vill anteckna följande till protokollet: 

”Sverigedemokraterna är i grunden givetvis positiv till att den fortsatta 

fiberutbyggnaden i kommunens norra delar nu äntligen kan komma till stånd.  

Dock menar vi att själva handhavandet av upphandlingen lämnar mycket att 

önska. Vi hävdar att upphandlingen från första början borde hanterats på ett för 

kommunen och kommunens lokala företagare fördelaktigare sätt. Detta genom 

att bolagen (FINET) (FFIA) i mycket större utsträckning borde beaktat lokala 

samarbetsalternativ samt varit dessa behjälpliga i anbudsförfarande och 

bidragsansökan. Vår förhoppning är också att dessa invändningar beaktas i 

kommunens framtida fiberupphandlingar.” 

- - - - - 
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2020-§ 152   Dnr: KS.2020.0017 

 

Investeringsmedgivande Centrumutveckling Bergslagsvägen 
etapp 1 

Beskrivning av ärendet 
Byggandet av Finspångs vårdcentrum pågår som bäst just nu och beräknas vara 

färdigt under hösten 2020. Inflyttning beräknas påbörjas under december. Utifrån 

det fattade kommunfullmäktige beslut om trafikåtgärder på Bergslagsvägen/De 

Besche väg med anledning av nytt vårdcentrum KF 2019-§ 190 Dnr 

KS.2019.1138 har förvaltningen därmed påbörjat projektering och upphandling 

av Bergslagsvägen etapp 1.  
 

Syftet med investeringen är att i samband med vårdcentrums färdigställande 

omvandla del av Bergslagsvägen, mellan Hyttvägen och Vallonplatsen, till ett 

gångfartsområde där bilar och cyklar framförs på de gåendes villkor. 

Gestaltningen omfattar ny markbeläggning, planteringsbäddar, sittbänkar, 

cykelställ och belysning.  

 

Projektering av Bergslagsvägen etapp 1 har skett under våren. Utifrån att 

upphandling av entreprenaden har påbörjats föreslås att förvaltningen får i 

uppdrag att avsluta påbörjad upphandling och att förvaltningen tilldelas 14,6 

mnkr för ombyggnaden av del av Bergslagsvägen, etapp 1. För att upphandlad 

entreprenad ska kunna påbörjas snarast föreslås omedelbar justering av beslut. 

 

Projektet utgör del av projektet ”Centrum utveckling (Bergslagsvägen)” 

markerat med X i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167, 

därav föreslås medel tilldelas ur investeringsbudget för offentliga miljöer till 

förfogande. Före eventuell finansiering av projekteringen finns en ackumulerad 

budget om 15 544 tkr i offentliga miljöer till förfogande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta påbörjad upphandling och 

genomföra en ombyggnad av del av Bergslagsvägen, etapp 1, enligt 

framtaget förslag 

2. Att anvisa 14 600 tkr till förvaltningen från offentliga medel till 

förfogande i investeringsplan 2020-2022 2019-§464, Dnr: KS.2019.1167. 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta samt 

ökade driftkostnader efter slutredovisat projekt. 

4. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Kommunstyrelsens beslut vid extra sammanträde den 16 september 

Kommunstyrelsen beslutade i ett extrainsatt sammanträde, dags dato den 16 

september, att föreslå kommunfullmäktige förvaltningens förslag. 
 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Mikael Wallin (L) yrkar att ärendet återremitteras då kostnaden är för hög. 

 

Kristin Yderfors (C), Mats Annerfeldt (S), Kristin Andersson (KD), Ingela 

Billström (MP) och Jan-Erik Heintze (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Stefan Carlsson (V), Inge Jacobsson (M) och Torgny Maurer (SD) yrkar att 

ärendet återremitteras. 

 

Beslutsgång 

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

kommunfullmäktige bifaller att ärendet återremitteras. Ordföranden konstaterar 

att det är en minoritetsåterremiss. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Att återremittera ärendet 

- - - - - 
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2020-§ 153   Dnr: KS.2020.0001 

 

Val av ledamot till lärandeberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot till lärandeberedningen. 

På förslag är att välja Isabella Lindquist (V). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att välja Isabella Lindquist (V) till ledamot i lärandeberedningen 

- - - - - 
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2020-§ 154   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
omsorgsberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) har kommit in med en begäran att bli entledigad 

från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) från sitt uppdrag som 

ledamot i omsorgsberedningen 

- - - - - 
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2020-§ 155   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i FFIA och som 
nämndeman i Norrköpings tingsrätt, samt val av ny ersättare i 
FFIA och ny nämndeman till Norrköpings tingsrätt 

Beskrivning av ärendet 
Valerij Heffel (SD) har kommit in med en begäran att få bli entledigad från sitt 

uppdrag som ersättare i FFIA och från sitt uppdrag som nämndeman i 

Norrköpings tingsrätt. 

På förslag är att välja Irina Sedova (SD) till ny ersättare i FFIA, och att välja 

Inga Lill Källgren (SD) som nämndeman till Norrköpings tingsrätt. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Valerij Heffel (SD) från sitt uppdrag som ersättare i FFIA 

och sitt uppdrag som nämndeman i Norrköpings tingsrätt 

2. Att tacka Valerij Heffel för den tid han haft sina uppdrag 

3. Att välja Irina Sedova (SD) som ersättare i FFIA 

4. Att välja Inga Lill Källgren (SD) som nämndeman till Norrköpings 

tingsrätt 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 156   Dnr: KS.2020.0001 

 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 
som ersättare i valnämnden, samt som ledamot i 
demokratiberedningen 

Beskrivning av ärendet 
Edite Järpehag (KD) har kommit in med en begäran att bli entledigad från sina 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, som ersättare i valnämnden, samt 

som ledamot i demokratiberedningen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att entlediga Edite Järpehag (KD) från sina uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, som ersättare i valnämnden, samt som ledamot i 

demokratiberedningen 

2. Att uppdra till Länsstyrelsen om en ny räkning 

3. Att tacka Edite Järpehag för den tid hon haft uppdragen 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 39 (43)  

Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 157   Dnr: KS.2020.0686 

 

Anmälan av medborgarförslag - rädda Auroras minnessten 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in om att rädda Auroras minnessten som efter 

drygt 200 år börjar förfalla. 

Förslagsställaren föreslår att kalkstensskivan med inskriptionen och överdelen 

ersätts. 

Förslagsställaren föreslår också att minnesstenen flyttas till en plats i närheten av 

Auroratemplet, då placeringen idag skiljer de båda platserna åt genom väg och 

järnväg som skär genom Auroraparken. Dessutom är det en parkering väldigt 

nära stenen som i viss mån hindrar tillträde. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 40 (43)  

Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 158   Dnr: KS.2020.0687 

 

Anmälan av medborgarförslag - ålanpassning av 
vattenkraftverk i Finspång 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in om att beakta förbindelsen mellan Bönern 

och Lillsjöbäcken i handlingsplanen för den nya förbifarten och på sikt öppna 

upp för fiskvandring. 

Det finns ett dike som skulle kunna fördjupas och vidgas något för att få ett 

lämpligt vattenflöde för fiskvandring (ål, nors och lax). Detta skulle också utgöra 

en attraktionskraft och dessutom skulle kraftverket med sin speciella arkitektur 

kunna bli kvar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 41 (43)  

Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 159   Dnr: KS.2020.0752 

 

Anmälan av nytt medborgarförslag - hall för boulespel 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in om en önskan av tillgång till en hall för att 

kunna spela boulespel året om. Förslagsställaren tycker att det bästa vore om en 

hall kunde byggas över den nuvarande utomhusspelplatsen i Bruksparken. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 42 (43)  

Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 160   Dnr: KS.2020.0939 

 

Interpellation avseende gymnasieskolans ekonomi och 
elevunderlag 

Beskrivning av ärendet 
Stefan Carlsson (V) har kommit in med en interpellation till utbildningsrådet, 

alternativt kommunstyrelsens ordförande. Utifrån att den kommunala 

gymnasieskolan under många år dragits med ekonomiska underskott och vikande 

elevunderlag så ställer han frågorna: 

- Vad vill de styrande med den kommunala gymnasieskolan i framtiden? 

- Hur ska skolan attrahera fler elever? 

- Hur ska ekonomin komma i balans? 

- Hur ställer sig de styrande till att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp 

för att tillsammans skapa förutsättningar för framtidens kommunal 

gymnasieskolan?  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den 

21 oktober 

- - - - - 

  



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 43 (43)  

Sammanträdesdatum  

2020-09-16  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 161 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 
1. Justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-08-26 

2. Redovisning lokalt partistöd Kristdemokraterna 2019 

3. Redovisning lokalt partistöd Liberalerna 2019 + bilaga 

4. Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna 2019 

5. Redovisning lokalt partistöd Vänsterpartiet 2019 + bilaga 

6. Redovisning lokalt partistöd Moderaterna 2019 

7. Redovisning lokalt partistöd Sverigedemokraterna 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 
 

- - - - - 
 

 


