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Sidnummer

Mötets öppnande 

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

2. Ansökan ur utvecklingspotten för att införa
kundreskontraportalen

5

3. Bemyndigande att underteckna handlingar och
firmatecknare för Finspångs kommun

7

4. Förändrade avgifter matdistribution

5. Revidering av Finspångs kommuns
internationella strategi

11

17

6. Slutredovisning av investeringsmedgivande,
projekt 9155 ledlampor i elljusspåret 2019

45

7. Slutredovisning, Investeringar lekparker, Vita
Stan

48

8. Slutredovisning, Omdragning av cykelväg
mellan stationsområdet/Bildningen och Nyhem

51

9. Slutredovisning GC-väg Storängsskolan

10. Slutredovisning av investeringsmedgivande,
projekt 9246 Inköp fordon transportservice

54

57

1



Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 2 (4) 
2020-09-11 

11. Slutredovisning av investeringsmedgivande,
projekt 9058 inköp av FIP bilar

60

12. Slutredovisning av investeringsmedgivande
projekt 9124 Förvaltningshus taggsystem

63

13. LSS-boende Sundsvägen

14. Förvärv Lotorp 3:26

15. Markanvisning och planuppdrag berörande
Rejmyre kyrkogård

66

76

81

16. Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre

17. Svar på E-förslag barnomsorg i Grytgöl

18. Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24

19. Ansökan om utvecklingsmedel för digitalisering
- tillgängliga mallar

87

95

116

133

20. Avskaffande hälsokontroller

21. Skuldförvaltarrapport augusti 2020

22. Riskkontroll pensionsplaceringar juni och juli
2020

137

143

152

23. Månadsrapport internkontrollplan september
2020 ledningsstaben

160

24. Internkontroll sektor utbildning, september 2020 165

25. *Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av
Fröhusets förskola

179

26. *Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av IUS,
Sjöviks förskola

192

27. *Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av IUS,
Skorpans förskola

204

28. *Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av C-
företaget, Dagbarnvårdarna i Grytgöl

214

29. Internkontroll sektor social omsorg september
2020

225

30. *Överenskommelse mellan Region Östergötland
och Östergötlands kommuner om samverkan
kring trygg och säker vård för barn och unga 0-
20 år, som vårdas utanför det egna hemmet

236
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31. *Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i
Östergötland

252

32. *Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS
och SoL, sektor social omsorg kvartal 2 2020

260

33. Antagande av detaljplan för Lotorp 6:7 m.fl.

34. *Överenskommelse om samverkan kring barn
och unga i Östergötland, HSN 2019-771

262

319

Information i ärenden som ska beslutas vid
senare möte

35. Konvertering av lån till aktieägartillskott
Finspångs Förvaltnings- och industrihus AB

330

36. Internbankens internräntepåslag 2021

37. Renhållningsordning Finspångs kommun

38. Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets
roll

332

342

360

39. Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2021

372

40. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och
sammanträdestider 2021

374

41. Informationsärenden

a) Uppdatering Coronapandemin, Finspångs
kommun

b) Nyckeltal - VoO, ledningstab

c) Tertial 2 muntlig dragning inför beslut 7
oktober

d) TSI - Tidiga samordnade insatser

e) SBS - Samarbete Bästa Skola

f) Åtgärder budget i balans

376

377
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Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
medborgarförslag 

42. Att anmälda delegationsbeslut läggs till 
handlingarna

43. Delgivningar
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Kommunstyrelsen  

 
 

Ansökan ur utvecklingspotten för att införa 
kundreskontraportalen  

 
Sammanfattning 

Ekonomi- och styrningsavdelningen har en hantering avseende kundfakturor som 
är omodern och som innebär stora arbetsinsatser för såväl ekonomi- och 
styrningsavdelningen som övriga verksamheter. Avdelningen har köpt in en 
kundreskontraportal för flera år sedan men införandet har inte varit möjlig. 
Finspångs kommun har svårt att klara den digitala utmaningen e-fakturering 
innebär i nuvarande kundreskontra i ekonomisystemet. 
 
Kundreskontraportalen kommer innebära en effektivare och snabbare hantering 
av fakturering, påminnelse och kravhantering. Idag används en ålderdomlig 
hantering som innebär många manuella steg och med flera olika kunduppgifter 
för olika fakturor till samma betalningsmottagare. Införandet av 
kundreskontraportalen kommer innebära att kommunens faktura-och 
kravhantering effektiviseras och inbetalningar till kommunen säkras upp på ett 
bättre sätt. 
 
Ekonomi- och styrningsavdelningen har svårt att införa kundreskontraprojektet 
inom befintliga personalresurser. En projektplan med resursbehov har tagits fram 
och ledningsstaben ansöker om totalt 400 000 kronor i utvecklingsmedel 
fördelade på 200 000 kronor år 2020 och 200 000 kronor år 2021 för att införa 
projektet.  
 
Av avsatta medel i utvecklingspotten finns för närvarande 2 992 000 kronor för 
år 2020. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 2 792 000 kronor kvar. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att införa 
kundreskontraportalen  

2. Att finansieringen sker genom de avsatta medlen i utvecklingspotten med 
200 000 kronor år 2020 och 200 000 kronor år 2021. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 279   Dnr: KS.2020.0519 
 
Ansökan ur utvecklingspotten för att införa 
kundreskontraportalen  

Beskrivning av ärendet 
Ekonomi- och styrningsavdelningen har en hantering avseende kundfakturor som 
är omodern och som innebär stora arbetsinsatser för såväl ekonomi- och 
styrningsavdelningen som övriga verksamheter. Avdelningen har köpt in en 
kundreskontraportal för flera år sedan men införandet har inte varit möjlig. 
Finspångs kommun har svårt att klara den digitala utmaningen e-fakturering 
innebär i nuvarande kundreskontra i ekonomisystemet. 
 
Kundreskontraportalen kommer innebära en effektivare och snabbare hantering 
av fakturering, påminnelse och kravhantering. Idag används en ålderdomlig 
hantering som innebär många manuella steg och med flera olika kunduppgifter 
för olika fakturor till samma betalningsmottagare. Införandet av 
kundreskontraportalen kommer innebära att kommunens faktura-och 
kravhantering effektiviseras och inbetalningar till kommunen säkras upp på ett 
bättre sätt. 
 
Ekonomi- och styrningsavdelningen har svårt att införa kundreskontraprojektet 
inom befintliga personalresurser. En projektplan med resursbehov har tagits fram 
och ledningsstaben ansöker om totalt 400 000 kronor i utvecklingsmedel 
fördelade på 200 000 kronor år 2020 och 200 000 kronor år 2021 för att införa 
projektet.  
 
Av avsatta medel i utvecklingspotten finns för närvarande 2 992 000 kronor för 
år 2020. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 2 792 000 kronor kvar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att införa 
kundreskontraportalen  

2. Att finansieringen sker genom de avsatta medlen i utvecklingspotten med 
200 000 kronor år 2020 och 200 000 kronor år 2021 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
 

6
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Kommunstyrelsen  

 
 

Bemyndigande att underteckna handlingar och 
firmatecknare för Finspångs kommun 

 
I samband med avtal och överenskommelser tecknas mellan Finspångs kommun 
och annan part förekommer det att underskrift av kommunens firmatecknare 
efterfrågas. Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett beslut om att 
vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare. 

I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen 
genom reglementen, delegationsordningar eller andra beslut. Begreppet 
firmatecknare finns inte i kommunallagen.  

Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många 
kommuner via kommunstyrelsen särskilda firmatecknare. 

En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, det vill 
säga underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar, 
borgensförbindelser med mera) i företagets namn. För att effektivisera 
administrationen skiljer kommunen på undertecknande av principiell art och för 
löpande förvaltning. 

Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen, § 50, beslutar styrelsen om rätten 
att underteckna avtal, skrivelser och andra handlingar i styrelsens namn. 

Av kommunstyrelsens delegationsordning följer att delegat som fattat beslut med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning också har rätt att underteckna avtal 
och andra handlingar som omfattas av delegationsbeslutet. . Vid nästa revidering av 
delegationsordningen kommer denna skrivning att tas bort i syfte att tydliggöra var 
rätten att underteckna avtal regleras. 

 
Förslag till beslut 

Att med stöd av gällande reglemente för kommunstyrelsen utfärda följande 
generella bemyndigande att underteckna från styrelsen utgående handlingar: 
 

1. Firmatecknare 
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande kommundirektör, 
administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens firma. 
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Kommundirektör, biträdande kommundirektör eller ekonomichef bemyndigas 
att teckna kommunens firma i ärenden som rör löpande förvaltning. 
 

2. Bemyndigande att teckna kommunens skuld- och borgensförbindelser 
Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande kommundirektör, 
administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens skuld- och 
borgensförbindelser 
 

3. Undertecknande av köpehandlingar och övriga avtal  
För verkställande av fattade beslut bemyndigas kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, administrativ chef eller samhällsbyggnadschef att å 
kommunens vägnar underteckna handlingar avseende fastighetsförvärv/ 
försäljning och markupplåtelseavtal. 

Inom verksamhetens mål och budget bemyndigas kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, sektorschef, administrativ chef, ekonomichef och HR-chef 
teckna avtal som avser löpande förvaltning. 
 

4. Underteckna delgivningar från Kronofogdemyndigheten eller andra 
myndigheter 
Kommundirektör, biträdande kommundirektör, administrativ chef, 
ekonomichef och HR-chef bemyndigas att underteckna delgivningar. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 280   Dnr: KS.2020.0531 
 
Bemyndigande att underteckna handlingar och firmatecknare 
för Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 
I samband med avtal och överenskommelser tecknas mellan Finspångs kommun 
och annan part förekommer det att underskrift av kommunens firmatecknare 
efterfrågas. Ofta begärs också att kommunen ska kunna visa ett beslut om att 
vederbörande person har blivit utsedd till firmatecknare. 

I kommuner styrs rätten att underteckna handlingar eller företräda kommunen 
genom reglementen, delegationsordningar eller andra beslut. Begreppet 
firmatecknare finns inte i kommunallagen.  

Av effektivitetsskäl och för att underlätta ärendehanteringen utser många 
kommuner via kommunstyrelsen särskilda firmatecknare. 

En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, det 
vill säga underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar, 
borgensförbindelser med mera) i företagets namn. För att effektivisera 
administrationen skiljer kommunen på undertecknande av principiell art och för 
löpande förvaltning. 

Enligt gällande reglemente för kommunstyrelsen, § 50, beslutar styrelsen om 
rätten att underteckna avtal, skrivelser och andra handlingar i styrelsens namn. 

Av kommunstyrelsens delegationsordning följer att delegat som fattat beslut med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning också har rätt att underteckna 
avtal och andra handlingar som omfattas av delegationsbeslutet. . Vid nästa 
revidering av delegationsordningen kommer denna skrivning att tas bort i syfte 
att tydliggöra var rätten att underteckna avtal regleras. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Att med stöd av gällande reglemente för kommunstyrelsen utfärda följande 
generella bemyndigande att underteckna från styrelsen utgående handlingar: 
 

1. Firmatecknare 

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens 
firma. 

9



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommundirektör, biträdande kommundirektör eller ekonomichef 
bemyndigas att teckna kommunens firma i ärenden som rör löpande 
förvaltning. 
 

2. Bemyndigande att teckna kommunens skuld- och 
borgensförbindelser 

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
bemyndigas att i förening med kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, administrativ chef eller ekonomichef teckna kommunens 
skuld- och borgensförbindelser 
 

3. Undertecknande av köpehandlingar och övriga avtal  
För verkställande av fattade beslut bemyndigas kommundirektör, biträdande 
kommundirektör, administrativ chef eller samhällsbyggnadschef att å 
kommunens vägnar underteckna handlingar avseende fastighetsförvärv/ 
försäljning och markupplåtelseavtal. 

Inom verksamhetens mål och budget bemyndigas kommundirektör, 
biträdande kommundirektör, sektorschef, administrativ chef, ekonomichef 
och HR-chef teckna avtal som avser löpande förvaltning. 
 

4. Underteckna delgivningar från Kronofogdemyndigheten eller andra 
myndigheter 

Kommundirektör, biträdande kommundirektör, administrativ chef, 
ekonomichef och HR-chef bemyndigas att underteckna delgivningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Förändrade avgifter matdistribution 

 
Sammanfattning: 

 

Matdistribution tätort 

Tillagning och transport hem till kund sker i Finspångs tätort av kostenheten 
respektive transportenheten. Sektor samhällsbyggnad fakturerar sektor vård och 
omsorg utifrån antal levererade portioner enligt fastställt portionspris.  
 
Matdistribution landsbygd 

Tillagning sker av kostenheten i Hällestad respektive Rejmyre. Transport till 
kund görs av respektive hemtjänstgrupp.  
 
I Äldreomsorgstaxan Finspångs kommun KS.2018.1037-1 regleras kostnaden för 
matdistribution enligt följande: Kommunens självkostnad. Då matdistribution är 
individuellt behovsprövad är den momsbefriad enligt Skatteverkets 
momsbroschyr. Kost inklusive hemkörning debiteras med kommunens 
självkostnad. 
 
2018 höjdes kostnaden för matdistribution från 52,91 kr till 60,50 kr då en ny 
modell för kostdebitering togs fram av kostenheten. Den nya modellen innebar 
en ökad fast kostnad för sektor vård och omsorg. Då det inte fanns möjligheter 
att fakturera kund i efterhand verkställdes den nya kostnaden för kund från 1 juni 
2018.  
 
Felaktigt ändrades avgiften ut till kund 2019 till 52,91 kr per portion. Kostnaden 
som debiterades sektor vård och omsorg från kostenheten var 66,25 kr. Förutom 
kostnaden till kostenheten har sektor vård och omsorg egna kostnader på 
distribution i våra ytterområden, vilken för år 2019 uppgick till 1 mnkr. Den 
faktiska kostnaden i form av missade intäkter som vård och omsorg för 2019 fick 
betala för matdistribution uppgick till 1 397 tkr.  
 
Inför 2020 har sektor vård och omsorg ändrat frekvens av leverans från fem 
dagar i veckan till tre dagar i veckan, vilket gör att våra egna 
distributionskostnader för 2020 prognostiseras till 700 tkr. För 2020 har priset 
från kostenheten justerats till 67,19 kr per portion (prognos). Pris ut till kund är 
fortfarande 52,91 kr per portion. 
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2020-06-18  2 (2)  

Dnr KS.2020.0651  

  

 

Alternativ 1 

Skulle sektor vård och omsorg debitera kund den faktiska kostnaden, det vill 
säga även ta med sektorns egna kostnader för distribution i ytterområdena skulle 
priset ut till kund bli 88,14 kr. Det skulle bli en differens för kund om 35,23 kr 
per portion jämfört med 2019. För en brukare med mat varje dag blir skillnaden 
per månad 1056,90 kr. För sektorn skulle det innebära att kostnader och intäkter i 
teorin tar ut varandra. 
 
Alternativ 2 

Skulle kostnaden som sektor vård och omsorg debiteras från kostenheten (67,19 
kr) debiteras ut till kund skulle det bli en differens för kund om 14,28 kr per 
portion jämfört med år 2019. För en brukare med mat varje dag blir skillnaden 
per månad 428,40 kr. För sektorn skulle det innebära en kostnad i form av 
missade intäkter om 700 tkr. Om kommunstyrelsen väljer detta alternativ bör 
sektor vård och omsorgs kostnader beaktas i budgetarbetet för 2021. 
 
Förslag till beslut 

1. Att besluta enligt något av dessa alternativ: 

a) Alternativ 1 enligt text ovan 

b) Alternativ 2 enligt text ovan 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 281   Dnr: KS.2020.0651 
 
Förändrade avgifter matdistribution 

Beskrivning av ärendet 
Matdistribution tätort 

Tillagning och transport hem till kund sker i Finspångs tätort av kostenheten 
respektive transportenheten. Sektor samhällsbyggnad fakturerar sektor vård och 
omsorg utifrån antal levererade portioner enligt fastställt portionspris.  
 
Matdistribution landsbygd 

Tillagning sker av kostenheten i Hällestad respektive Rejmyre. Transport till 
kund görs av respektive hemtjänstgrupp.  
 
I Äldreomsorgstaxan Finspångs kommun KS.2018.1037-1 regleras kostnaden för 
matdistribution enligt följande: Kommunens självkostnad. Då matdistribution är 
individuellt behovsprövad är den momsbefriad enligt Skatteverkets 
momsbroschyr. Kost inklusive hemkörning debiteras med kommunens 
självkostnad. 
 
2018 höjdes kostnaden för matdistribution från 52,91 kr till 60,50 kr då en ny 
modell för kostdebitering togs fram av kostenheten. Den nya modellen innebar 
en ökad fast kostnad för sektor vård och omsorg. Då det inte fanns möjligheter 
att fakturera kund i efterhand verkställdes den nya kostnaden för kund från 1 juni 
2018.  
 
Felaktigt ändrades avgiften ut till kund 2019 till 52,91 kr per portion. Kostnaden 
som debiterades sektor vård och omsorg från kostenheten var 66,25 kr. Förutom 
kostnaden till kostenheten har sektor vård och omsorg egna kostnader på 
distribution i våra ytterområden, vilken för år 2019 uppgick till 1 mnkr. Den 
faktiska kostnaden i form av missade intäkter som vård och omsorg för 2019 fick 
betala för matdistribution uppgick till 1 397 tkr.  
 
Inför 2020 har sektor vård och omsorg ändrat frekvens av leverans från fem 
dagar i veckan till tre dagar i veckan, vilket gör att våra egna 
distributionskostnader för 2020 prognostiseras till 700 tkr. För 2020 har priset 
från kostenheten justerats till 67,19 kr per portion (prognos). Pris ut till kund är 
fortfarande 52,91 kr per portion. 
 
Alternativ 1 

Skulle sektor vård och omsorg debitera kund den faktiska kostnaden, det vill 
säga även ta med sektorns egna kostnader för distribution i ytterområdena skulle 
priset ut till kund bli 88,14 kr. Det skulle bli en differens för kund om 35,23 kr 
per portion jämfört med 2019. För en brukare med mat varje dag blir skillnaden 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

per månad 1056,90 kr. För sektorn skulle det innebära att kostnader och intäkter i 
teorin tar ut varandra. 
 
Alternativ 2 

Skulle kostnaden som sektor vård och omsorg debiteras från kostenheten (67,19 
kr) debiteras ut till kund skulle det bli en differens för kund om 14,28 kr per 
portion jämfört med år 2019. För en brukare med mat varje dag blir skillnaden 
per månad 428,40 kr. För sektorn skulle det innebära en kostnad i form av 
missade intäkter om 700 tkr. Om kommunstyrelsen väljer detta alternativ bör 
sektor vård och omsorgs kostnader beaktas i budgetarbetet för 2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att besluta enligt något av dessa alternativ: 

a) Alternativ 1 enligt text ovan 

b) Alternativ 2 enligt text ovan 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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MATDISTRIBUTION - Kostnad för 2020

Pris från kost- och transportenhet (centralort)

19,16 råvarukostnad
34,49 övrigt fast kostnad
11,37 transportkostnad per portion

Pris från kostenheten samt sektorns egna kostnader 
(ytterområden)

19,16 råvarukostnad
34,49 övrigt fast kostnad
34,49 transport- och hanteringskostnad per portion

15



Antal brukare med matdistribution och antal portioner 

Antal kunder Antal portioner Antal portioner per person i 
snitt

Maj 136 2803 21
Juni 130 2624 20
Juli 129 2826 22

Skillnad genomsnittskund 21 portioner:

Alternativ 1
Kostnad idag / månad: 1 111 kr
Kostnad efter höjning: 1 850 kr

Alternativ 2
Kostnad i dag / månad: 1 111 kr
Kostnad efter höjning: 1 410 kr
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Kommunstyrelsen  

 
 

Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 

 
Sammanfattning 
2017-09-20 antog kommunfullmäktige Finspångs kommuns internationella strategi 
med Dnr: KS.2016.0548. 

2019-02-09 lämnade Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, in en 
motion till kommunfullmäktige om att strategin för det internationella arbetet ska 
vidgas och förnyas samt tydligare främja demokratisk delaktighet, involvera skolor, 
föreningar och lokalsamhället/medborgarna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-19 beslut om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera kommunens internationella strategi i sin helhet, Dnr: 
KS.2019.0184 

2019-06-19 fattades även beslut kring att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa 
en policy för representation vid vänortsbesök samt att vänortsutbyten 
återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med innehåll om besökens syfte, 
genomförande och nytta för Finspångs kommun.  

Vad gäller beslutet att återrapportera till kommunfullmäktige har detta gjorts vid de 
tillfällen som vänortsutbyte har ägt rum sedan dess och kommer att upprätthållas 
framöver.  

Vad gäller policy för representation vid vänortsbesök biläggs dokumentet Riktlinjer 
för representation, mutor och jäv som antogs av kommunfullmäktige 2019-04-24 
med Dnr: KS.2018.0523. 

Angående beslutet att revidera kommunens internationella strategi har förvaltningen 
arbetat fram en reviderad strategi som i ljuset av riktlinjer för politiskt fastställda 
styrdokument kommit att bli ett program. 

I det internationella programmet för Finspångs kommun har det lagts till en 
förhållandevis stor del kring Agenda 2030, hållbarhetsfrågor, möjlighet till extern 
finansiering, skolan, samt de påverkanskanaler som står till buds i internationella 
frågor. Programmet innehåller även delar kring vänortsarbetet och det 
utvecklingsarbetet som både Finspångs kommun och dess vänorter vill realisera, 
framförallt inom skolan.  

Avsnittet kring nätverk och samarbete är uppdaterat samtidigt som 
uppföljningsavsnittet till delar har reviderats.  

Programmet lyfter även fram Finspångs kommun som boendeort och samverkan 
med näringslivet.  
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att anta Internationellt program för Finspångs kommun  

 
 
 
 
Bilaga 1. Internationellt program för Finspångs kommun 
Bilaga 2. Riktlinjer för representation, mutor och jäv 

18



 

 

 

Internationellt program 

Finspångs kommun 

 
Reviderad 2020-06-22

19



 

 

 

 

Internationellt program 

Finspångs kommun 
612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
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Webbplats: www.finspang.se 
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I N T E R N A T I O N E L L T  P R O G R A M  

 

 

Inledning 

I en alltmer globaliserad värld, med nya kommunikationssätt, ett internat-
ionaliserat näringsliv, och med medlemskap i EU, ökar möjligheten till in-
ternationella samarbeten och kontakter. Globaliseringen innebär också ett 
ökat beroende av omvärlden, vilket ställer högre krav på omvärldsbevak-
ning. Dessutom kräver stora globala frågor – som klimatförändringar, fat-
tigdomsbekämpning, folkhälsa och mänskliga rättigheter – ett lokalt enga-
gemang för förändring på global nivå. Det globala perspektivet återspelas i 
Finspångs kommuns strategiska plan som från och med 2020 tar sin ut-
gångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.  
  
Ett internationellt program ska vara både vägledande och kunskapsgenere-
rande för samtliga verksamheter i kommunen. En följdeffekt av programmet 
är också att attraktiviteten för Finspångs kommun ska öka, både som arbets-
givare, boendeplats samt besöksmål.  

Internationellt arbete skapar möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte 
med andra kommuner och mellan medborgare i Finspång och andra delar av 
världen. Målet är att tillföra de kommunala verksamheterna kompetens, re-
surser och perspektiv på verksamheten genom deltagande i olika internat-
ionella projekt och samarbeten. Arbetet ska också leda till ökad kunskap om 
EU, hållbarhets- och globala frågor i organisationen och bland kommunin-
vånare, samt till ökad medvetenhet och tolerans.   

Utgångspunkt för det internationella programmet är de visioner och mål 
som fastställts i Strategisk plan för Finspångs kommun. Det internationella 
programmet lyfter fram perspektiv och områden i den strategiska planen 
som kan ses som verktyg för att arbeta med internationella frågor.  

Ansvaret för samordning av det internationella arbetet ligger på utveckl-
ingsavdelningen, men det internationella arbetet ska vara en integrerad del i 
kommunens ordinarie verksamheter. Det internationella arbetet utgår ytterst 
ifrån verksamheternas mål, behov och ambitioner, men ska även fungera 
näringslivsfrämjande åt kommunen som helhet.   

 

 

 

 

 

 

 

23
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Dokumenttyp 

I förarbetet till Finspångs kommuns riktlinjer för politiskt fastställda styrdo-
kument framgår att det som tidigare benämndes som en internationell stra-
tegi till sin karaktär snarare är ett internationellt program. Ett program är en 
mellanform av strategi och plan som kan blanda långsiktiga och översiktliga 
direktiv med mer konkreta. Programmet ska innehålla politiska målsättning-
ar och kan senare följas av en mer detaljerad plan i samma ämne.  

Ett program är planerande till sin karaktär snarare än normerande och är 
framåtblickande, syftar till att ange viljeriktning, målsättning och aktiviteter 
inom ett definierat område.   

Programmet kan betraktas som målsättningar för ett visst område, geogra-
fiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad som vill uppnås 
och vilka effekter som eftersträvas samt göra det möjligt att skriva en plan 
för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden. 

Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan 
till exempel ange alternativ att ta ställning till i plandokument eller i verk-
ställighet. Programmet anger inte heller några detaljerade tidsplaner.  

Syfte och mål 

Syftet med Finspångs kommuns internationella program är att vara vägle-
dande för kommunens internationella arbete. Vägledningen utgår från 
kommunens verksamheter men kompletteras med samverkan på regional 
och nationell nivå. Ett viktigt syfte med programmet är att det ska harmoni-
sera med inriktningen i kommunens strategiska plan. 
 
Målen med Finspångs kommun internationella program är följande: 

 

- I linje med målen i den strategiska planen utveckla Finspångs kom-
mun inom internationella frågor 
 

- Öka samverkan med det omgivande samhället inom internationella 
frågor som rör utvecklingen för Finspångs kommun som boende- 
och besöksplats.  

- Stärka Finspångs kommun som arbetsgivare genom ny tillämpbar 
kunskap från andra internationella aktörer och/eller aktörer med erfa-
renhet av internationellt arbete.  

- Arbeta för att åskådliggöra Finspångs kommuns plats och roll i ett 
större globalt sammanhang samt dra nytta av – och återspegla - det i 
kommunens verksamheter.   
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Olika arenaperspektiv 

Finspångs kommuns internationella arbete bedrivs utifrån en rad olika 
arenaperspektiv: Lokal nivå, regional nivå, nationell nivå, EU-nivå, närings-
liv samt vänorter.  

Lokal nivå 

En förutsättning för Finspångs kommuns internationella verksamhet är en 
god samverkan inom kommunens verksamheter och för medborgare samt 
näringsliv. I samverkan med dessa ska Finspångs kommun fungera som 
kunskapsstöd och kommunicerande av information kring framförallt EU-
frågor och Agenda 2030.  
   
Samverkan kan exempelvis bestå av gemensamt påverkansarbete i priorite-
rade sakfrågor, gemensamma utvecklingsprojekt, seminarier, kompetensut-
veckling för politiker och tjänstemän samt deltagande i regionala och nat-
ionella nätverk.  

Skolan är en viktig arena för kommunens internationella arbete. I Finspång 
finns både en FN-certifierad gymnasieskola och EU-ambassadörer på 
gymnasial nivå. 

Skolan är även en av flera arenor där EU-projekt genomförs samt en aktör 
att använda sig av vid kommunens utvecklande av vänortssamarbetena.  

Regional nivå 

I ett större geografiskt perspektiv sker nära samverkan med Region Öster-
götland och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt med regionens övriga 
kommuner. Denna samverkan tar sig uttryck i deltagande i det regionala 
EU-nätverket och en kontinuerlig omvärldsanalys av EU-utlysningar angå-
ende samverkansprojekt. Finspångs kommun strävar också efter att ha en 
god och nära kontakt med länets övriga kommuner vad gäller sådana ini-
tiativ. 
 
Nationell nivå 

Finspångs kommun har antagits och är med i det nationella nätverket Glo-
kala Sverige. Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningspro-
jekt som stärker kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker 
och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete 
mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) och finansieras av Sida. 

Finspångs kommun strävar efter att etablera goda relationer med nationella 
forskningsinstitut inom ramen för internationella, globala och hållbarhets-
frågor. Tillsammans med Linköpings universitet har kommunen medverkat i 
ett pilotprojekt om styrning och ledning kopplat till Agenda 2030.  
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EU-nivå 

Sveriges EU-medlemskap innebär att Sverige ska följa de lagar och regler 
som EU:s institutioner beslutar om. För en kommun innebär detta att unge-
fär hälften av de frågor som tas upp på möten i kommunfullmäktige påver-
kas av EU-lagstiftning1Det är därför viktigt att följa med i den politiska ut-
vecklingen inom EU.  
 
Lokal utvecklingspolitik finansieras i allt högre grad med EU-pengar. Det är 
därför av stor vikt att känna till EU:s gemensamma strukturfonder: Europe-
iska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden 
(ESF). Dessa strukturfonder utgör en tredjedel av Europeiska unionens nu-
varande långtidsbudget och kommuner kan söka projektfinansiering inom 
en rad olika områden:  

- Miljöförbättringar 

- Infrastruktur 

- Energiåtgång 

- Forskning och utveckling 

- Arbetslöshet och socialt utanförskap 

- Integration 

- Modernisering av jord- och skogsbruk 

- Ekonomisk utveckling på landsbygden 

Genom att vara aktiv i de påverkanskanaler som finns kan Finspångs kom-
mun dels påverka inriktning på utlysningarna, men även vara förberedd på 
eventuellt relevanta utlysningar. De påverkanskanaler som finns är framför-
allt Regionkommittén och kommissionens öppna samråd, men även Region 
Östergötlands representationskontor som finns i Bryssel.  

Finspångs kommun ska utgöra ett stöd för aktörer verksamma inom kom-
munens organisation i frågor som rör internationellt arbete och då framför-
allt genom att vara ett stöd i ansökan av EU-projektmedel.  

Näringsliv 

Näringslivet i Finspångs kommun har genom sina globala företag stor på-
verkan från övriga världen. Dels genom att kompetensen inhämtas från 
andra delar av världen dels på grund av att man vistas i en global konkur-
renssituation. Därför är det viktigt att hela tiden göra en omvärldsanalys för 
att se var någonstans man befinner sig i förhållande till den övriga världen 

                                                 
1 https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting.401.html 
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och vilka kompetenser som efterfrågas men framförallt vilka kompetenser 
som man själv har och som efterfrågas av övriga världen. Genom att bli 
varse Finspångs kommuns plats i det globala samt det globala i Finspångs 
kommun vidgar man sina perspektiv och vågar på så sätt tänka nytt och ut-
vecklande.  
 
Genom den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång, som delfinansieras 
av Finspångs kommun, så arbetas det utifrån vision 30/35, det vill säga att 
Finspångs kommun ska ha 30 000 invånare år 2035. Detta arbete sker i tät 
kontakt och samverkan med näringslivet i Finspångs kommun.  
 
Vänorter 

Finspångs kommun har flertalet officiella vänortsrelationer med orter i 
Europa. Samverkan mellan vänorter kan exempelvis vara besök mellan 
kommunledningarna men ett lyckat vänortssamarbete ger även avtryck hos 
kommunens medborgare. Exempel på vänortssamarbeten är bland annat den 
årliga sångfestivalen i den tyska staden Finsterwalde och det EU-
finansierade projektet SUPERBcity där den lettiska orten Salaspils i oktober 
2019 besökte Finspång under en veckas tid för att låta sig inspireras och få 
kunskap i vårt förvaltningsarbete med bland annat samhällsplanering, håll-
barhet och avfallshantering. Övriga vänorter är Givet i Frankrike, Yvoir i 
Belgien, Stromberg i Tyskland och Joutsa i Finland.  
 
Vänortsavtalen är i många fall skrivna för en lång tid sedan men det finns 
stora möjligheter att använda vänorterna till fortsatt utbyte inom kommu-
nens verksamheter, framförallt i skolan. Både Finspångs kommun och dess 
vänorter är angelägna om att utveckla vänortssamarbetet till en både mer 
ändamåls- och tidsenlig kontext, exempelvis genom att engagera ungdomar 
och att lyfta hållbarhetsfrågor.   

Strategiska dokument 

Finspångs kommuns internationella arbete tar framförallt vägledning i in-
riktningen av den strategiska planen 2020 – 2022. Detta dokument beskriver 
den övergripande strategiska inriktningen för Finspångs kommun.  

Ytterligare utgångspunkter för Finspångs kommuns internationella arbete är 
Region Östergötlands internationella strategi och Internationell strategi för 

Länsstyrelsen Östergötland 2020-2023 

Syftet med Region Östergötlands strategi är ”att skapa en gemensam platt-
form för internationell samverkan i samverkan med andra aktörer på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå”. Länsstyrelsen Östergötland å sin 
sida lyfter bland annat fram ”att samverka med övriga aktörer i länet om 
nationella eller transnationella EU-projekt som ligger i linje med Länsstyrel-
sens prioriterade verksamhetsområden” som ett av målen för deras externa 
arbete.   
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Finspångs kommun ska inhämta stöd och kompetens vid behov för att sä-
kerställa kommunens arbete med internationella frågor. Detta gäller allt från 
finansieringsfrågor till regionalt nätverksutbyte.  

Framgångsfaktorer 

För att Finspångs kommun ska uppnå målet med internationell samverkan 
bör följande kriterier vara uppfyllda: 

- Prioriteringar som utgår från Finspångs kommun strategiska plan 
2020–2022 

- Tydlig koppling till ordinarie verksamhet där man utgår från verk-
samheternas behov 

- Tydlig koppling till kommunens näringsliv och deras roll samt ett 
nära samarbete med gymnasieskolorna i Finspångs kommun 

- Förankring i politiska organ med utsedda kontaktpersoner 

- Verka för långsiktighet, uthållighet och ett aktivt engagemang 

- Skapa strategiska allianser med övriga kommuner i länet, Region 
Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, övriga kommuner och 
regioner i Sverige, vänorterna samt övriga internationella nätverk 
och aktörer 
 

- Kontinuerlig utvärdering och uppföljning 
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I N T E R N A T I O N E L L T  P R O G R A M  

 

 

Nätverk och samarbete 

Vid val av medlemskap i nya nätverk och samarbetsavtal med andra aktörer 
bör det ske utifrån följande principer: 

- Det ska finnas en tydlig och relevant koppling till Finspångs kom-
muns prioriterade sakfrågor och verksamheters behov.  

- Samarbetet ska präglas av ett tydligt mervärde, en ömsesidig nytta 
samt ha en tydlig målformulering.  

- En ansvarig politiker och tjänsteman ska utses för varje medlemskap 
eller samarbetsavtal.  

- Medlemskap och samarbetsavtal ska återrapporteras och utvärderas 
kontinuerligt för att följa upp mervärde och resultat 

Agenda 2030 

I Finspångs kommuns strategiska plan 2020–2022 skrivs det följande om 
mål 17 Genomförande och partnerskap: 
Finspångs kommun vitaliserar det lokala och det internationella arbetet med 
utgångspunkt i de mål som vi har satt upp för vårt Agenda 2030-arbete. 
 
Finspångs kommun prioriterar: 
Lokala, regionala, nationella och internationella nätverk, skolutveckling, 
vänortsutbyten, omvärldsbevakning, EU-medel och finansiering. 
 
Finspångs kommun uppnår målet genom att: 

- Vi utvecklar det internationella utbytet utifrån Finspångs struktur 
och historia, genom att utveckla vårt vänortsutbyte till att handla om 
näringslivsfrågor, föreningar, skola, hållbarhetsfrågor och ungdomar. 

- Vi utvecklar samverkan med civilsamhället genom exempelvis 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

- Vi är en ledande part i implementeringen av Agenda 2030-målen 
- Vi medverkar i lokalt hållbarhetsnätverk med civilsamhälle och nä-

ringsliv 
- Vi tar del av EU-medel och extern finansiering för att utveckla 

kommunens verksamheter 
- Vi planerar och genomför olika folkbildningsinsatser kring Agenda 

2030-målen 
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Sammanfattning 

I den här riktlinjen samlas information kring all representation och samtliga gåvor inom 
Finspångs kommun. 

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på medborgarnas 
uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av medel kan motiveras och att 
alla kostnader har en klar och tydlig verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst 
representationskostnader. 

Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på grundläggande värden 
som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens uppfattning av Finspångs kommun 
baseras bland annat på hur enskild medarbetare eller förtroendevald uppfattas av omgivningen. 
Alla medarbetare och förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att 
omvärlden känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska 
handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn 
eller intresse. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och representationens 
omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern representation och 
personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare 
är avsikten att öka kunskapen och medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda 
bättre förutsättning att känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av 
gåvor och förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när 
dessa erbjuds. 
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Representation 

Representation är en viktig del i Finspångs kommuns verksamhet för att skapa bra relationer 
internt och externt samt för att marknadsföra kommunen. Representation kan vara ett uttryck 
för sedvanlig gästfrihet i form av kommunens värdskap vid exempelvis vänortsbesök och 
studiebesök men också en personalfrämjande åtgärd från kommunen som arbetsgivare. 
Begreppet representation innefattar i den här riktlinjen mat, dryck, kringkostnader, gåvor och 
uppvaktningar. 

Utgångspunkten är att alla som representerar kommunen har ett särskilt ansvar och förväntas 
visa gott omdöme vid utövandet. Representation:  

 ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten,  

 ska ske med omdöme och med hänsyn tagen till vad som är ekonomiskt berättigat och 
nödvändigt, 

 ska godkännas av behörig chef alternativt ansvarig styrelse eller nämndordförande,  

 får inte förekomma i samband med en pågående upphandling,  

 får inte förekomma i samband med myndighetsutövning,  

 får inte ske regelbundet,  

 i hemmet får endast förekomma i undantagsfall och ska skriftligen godkännas i förväg av 
behörig chef. 

Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller 
grupp av personer. I övrigt får inte gåva lämnas i form av bidrag till välgörande ändamål. 
Kommunen kan inte heller ge stöd till välgörande ändamål i form av gratis arbetskraft.  

Dricks ersätts inte av kommunen oavsett sammanhang. Alkohol bekostas i normalfallet inte av 
Finspångs kommun vid intern representation. Om alkoholhaltiga drycker serveras sker det 
med återhållsamhet. Alkoholfria drycker ska finnas som alternativ. Spritdrycker får inte 
förekomma vid varken extern eller intern representation.  

Extern representation 

Extern representation riktar sig mot fysiska och juridiska personer utanför kommunen och 
syftar till att skapa, vidmakthålla och utveckla sådana kontakter som är viktiga för 
verksamheten eller som är ett led i kommunens marknadsföring eller som näringslivsfrämjande 
åtgärder.  

Exempel är representation i samband med kontakter och studiebesök från annan ort, 
marknadsförings- eller näringslivsfrämjande åtgärder, uppvaktningar, kommunens 
representation vid jubileer, invigningar eller andra arrangemang av större dignitet. 
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Representationsgåvor till externa parter kan vara dels profilgåvor, som är gåvor av obetydligt 
värde där kommunens logotype framgår eller representationsgåvor som kan förekomma vid 
exempelvis externa besök, invigningar eller jubileer. 

Redovisning av extern representation 

Extern representation redovisas på särskilt konto och följande ska framgå:  

 syftet med representationen 
 datum för representationen 
 namn och befattning på samtliga som representationen riktar sig mot (undantag för 

mycket stora grupper där namn inte alltid finns tillgängligt) 
 namn på företag eller organisation som gästen/gästerna företräder 

 
Intern representation 

Intern representation är representation som enbart riktar sig till Finspångs kommuns 
förtroendevalda eller medarbetare. Syftet är att främja den interna verksamheten och därmed 
bidra till att skapa goda arbetsförhållanden. Det kan ske vid exempelvis styrelsesammanträden, 
informationsmöten eller personaltillställningar och kan röra sig om måltider i samband med 
interna utbildningar och interna konferenser, enklare förtäring, blommor samt kultur- och 
fritidsaktiviteter.  

Interna möten, arbetsluncher 

Måltider som Finspångs kommun betalar vid interna möten som är av återkommande eller 
löpande karaktär eller interna arbetsluncher är inte representation utan en skattepliktig förmån 
för den förtroendevalde respektive medarbetaren.  

Enklare förtäring som medarbetare eller förtroendevald bjuds på i anslutning till arbetet är inte 
att betrakta som representation och är heller inte föremål för förmånsbeskattning. Närmare 
anvisningar kring förmånsbeskattning finns på Skatteverkets webbsida www.skv.se. 

Interna kurser, konferenser och studieresor 

Deltagande i interna kurser, konferenser och studieresor ska alltid ha direkt samband med 
kommunens verksamhet och deltagande ska alltid vara godkänt av ansvarig chef. Nyttan av 
arrangemanget ska alltid vara tydlig.  

Redovisning av intern representation 

Intern representation ska redovisas på särskilt konto och anteckning ska göras om: 

 syftet med representationen 
 datum för representationen 
 namn på samtliga som deltar (undantag för mycket stora grupper där namn inte alltid är 

tillgängligt)  
 program och deltagarförteckning (interna kurser, konferenser och studieresor) bifogas. 
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Gåvor och uppvaktning till anställda och 

förtroendevalda 

Gåvor till anställda jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Det innebär att en gåva 
från arbetsgivaren alltid är skattepliktig för den anställde. Dock har Skatteverket beslutat om 
beloppsgränser för skatteplikt för att undvika skatt för den anställde och sociala avgifter för 
arbetsgivaren. Gåvor till personal ska alltid ske inom de fastställda beloppsgränserna, dessa 
ändras från år till år och information kring gällande beloppsbegränsningar finns på 
Skatteverkets webbsida www.skv.se. Följande gåvor tillämpas inom Finspångs kommun:  

1. Julgåva 

2. Minnesgåva – gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda (minst sex år) i 
samband med att medarbetare fyller 50 år, när en anställning upphör eller efter viss 
anställningstid (Hedersgåva för lång och trogen tjänst - 20 år för förtroendevalda, 25 år för 
medarbetare). 

3. Blommor vid sjukdom eller andra situationer. Som exempel på tillfällen då en medarbetare kan 
uppmärksammas på detta sätt kan nämnas vid nyanställning, barns födelse, allvarlig sjukdom 
eller en nära anhörigs frånfälle.  

 
Julgåva 

Julgåva kan köpas in till medarbetare i kommunen. Värdet på julgåva får uppgå till högst det 
belopp som enligt Skatteverket utgör gräns för skattefrihet. Information om belopp finns på 
Skatteverkets webbsida www.skv.se. Motsvarande belopp kan istället användas till 
personaltillställning (exempelvis jullunch eller personalfest). Personaltillställningar är skattefria om 
de förekommer högst två gånger per inkomstår, annars måste dessa förmånsbeskattas. 
 
Minnesgåva – 50 år 

Varaktigt tillsvidareanställd arbetstagare som fyller 50 år uppvaktas med gåva, som med fördel 
köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av minnesgåva finns 
på kommunens intranät.  

Minnesgåva – arbetstagare går i pension 

Varaktigt tillsvidareanställd som går i pension erhåller en minnesgåva, som utgörs av gåva som 
med fördel köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av 
minnesgåva finns på kommunens intranät.  
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Minnesgåva - hedersgåva för lång och trogen tjänst 

(anställd i 25 år, förtroendevald i 20 år) 

Anställda och förtroendevalda inom Finspångs kommun och kommunens helägda bolag, som 
utfört mångårig och gagnande gärning ska hedras med hedersgåva enligt nedan angivna 
grunder.  

Gåva 

Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande 
alternativ, armbandsur i guld med inskription, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, 
cykel eller resecheck. Konstföreningen i Finspång eller kommunens kulturfunktion ansvarar 
för urvalet av konstverken.  

Guldur, resecheck, presentkort på cykel och konstverk ska ha likvärdigt värde. 
Rekommenderad prisnivå är 8 360 kronor i gåva i 2019 års penningvärde.   

Samtliga ur och konstverk förses med inskription om utdelningsår, anställningstiden 25 år 
respektive tjänstgöringstid förtroendevald 20 år, givare och mottagarens initialer.  

Anställningstid eller tid som förtroendevald 

Samma regler gäller för anställda och förtroendevalda men med olika kvalificeringstid.  

För att anställda skall erhålla hedersgåva krävs en sammanlagd anställningstid av 25 år i 
Finspångs kommun eller i kommunens helägda bolag. För att förtroendevalda skall erhålla 
samma gåva krävs en sammanlagd tjänstgöringstid av 20 år som företrädare i Finspångs 
kommun, i helägt bolags styrelse eller i organisation där Finspångs kommun har ett starkt 
ägarintresse. Terminsanställningar räknas som halvår.  

Reglerna omfattar samtliga anställningar oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform. 
Reglerna gäller dock ej anställningar som är undantagna genom lag eller förordning; t.ex. 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studie- och yrkespraktik.  

Anställda i verksamhet som genom lag, förordning eller avtal övergått från annan offentlig 
huvudman till kommunens organisation äger rätt att tillgodoräkna sig den anställningstiden 
som grund för hedersgåva, tiden räknas ej med om anställningen hos den tidigare 
huvudmannen redan uppmärksammats med hedersgåva.  

Överlämnande av gåva 

Skulle någon anställd, som uppnått den för gåvan stadgade verksamhetstiden, avlida innan 
gåvan överlämnas, skall gåvan i stället överlämnas till vederbörandes familj.  

Beslut om gåva, tidpunkt och form 

Beslut om hedersgåva samt överlämnandet av denna sker vid tidpunkt och i former som 
kommunfullmäktiges presidium beslutar.  

Förteckning  

Förvaltningen ansvarar för att föra förteckning över utdelade hedersgåvor.  
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Blommor vid sjukdom eller andra situationer  

Blommor kan ges vid olika tillfällen exempelvis vid nyanställning, barns födelse, arbetstagare 
slutar till följd av egen uppsägning, allvarlig sjukdom eller en nära anhörigs frånfälle. 

Om arbetstagare avlider under anställningen ska det på begravningsdagen flaggas enligt gängse 
regler på halv stång vid kommunhuset. Rutiner för flaggning finns på kommunens intranät.  

I samband med jordfästningen ska verksamheten låta sig representeras och/eller sända en 
representativ krans. Verksamheten kan besluta om eventuell krans och representation även i det fall 
då den avlidne har avgått med pension.  
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Mottagande av gåvor och andra förmåner  

Det är inte möjligt att göra en generell uppställning över vad som är tillåtet och otillåtet när 
det gäller mottagande av gåvor och andra förmåner, eftersom varje situation bedöms för sig 
utifrån flera faktorer. Avsikten är därför att anställda och förtroendevalda inom Finspångs 
kommun och dess bolag ska få en ökad kunskap och medvetenhet samt bättre förutsättning att 
känna igen de situationer som ska undvikas och därmed ge vägledning till ett lämpligt 
förhållningssätt när gåvor eller andra förmåner erbjuds. 

Medarbetare ska ta för vana att tala med sin chef när de erbjuds en förmån i tjänsten. Att 
chefen ger sitt ”godkännande” till en viss förmån riktad till medarbetaren innebär inte att 
mutbrott är uteslutet. Det är alltid upp till berörd person att själv bedöma situationen denne 
ställs inför.  

Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig, ska du genast 
meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad. 

Om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig påverkas på ett 
otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning, ska du snarast informera 
lämplig överordnad eller om det är den personen det gäller, den personens överordnade.  

Vad är muta?  

Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter, 
varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag.  

Tagande av muta  

Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för 
annan, tar emot, får löfte om eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin 
tjänsteutövning.  

Givande av muta  

Givande av muta innebär att till arbetstagare eller annan som avses i bestämmelsen om 
mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan 
otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. 

Notera att det är tillräckligt med ett löfte eller ett erbjudande. Gåvan behöver inte ha 
fullbordats. 

Bra kontrollfrågor för den enskilde kan vara: 

 Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig? 

 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 

 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 

 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?  

 

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller 
erbjuder en muta dömas för bestickning, enligt brottsbalken. Enligt brottsbalken gör en 
arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne” tar emot, låter sig utlova eller begära muta 
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eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning”. Den som gör sig skyldig till givande 
eller tagande av muta kan dömas till böter eller fängelse samt skadestånd gentemot 
mottagarens arbetsgivare. Till detta kommer eventuella arbetsrättsliga konsekvenser som 
uppsägning eller avsked. 

Ansvaret för mutbrott omfattar alla anställda och förtroendevalda och är oberoende av 
befattning. Ingen yrkeskategori är undantagen. Känsliga befattningar är de som arbetar med 
myndighetsutövning, entreprenader, avtalsförhandling, upphandling och inköp.  

Gåvor, testamenten, affärsverksamhet och lån 

Inom vissa verksamhetsområden hamnar personal ibland i situationer där de kommer i 
kontakt med brukare/kunder som vill ge gåvor t.ex. chokladaskar, blommor eller pengar som 
tack för gott omhändertagande eller bemötande. 

Personal ombeds ibland att bevittna eller medverka vid upprättande av testamenten. 

Det kan även förekomma affärer mellan brukare/kunder och personal. 

Gåvor 

Personal får endast ta emot gåvor av ringa värde under förutsättning att gåvans art och 
omständigheter vid överlämnandet inte kan ge anledning till antagandet eller misstanke om 
särbehandling av brukaren/kunden. Personal kan acceptera exempelvis fikabröd, frukt, 
choklad eller någon mindre sak som brukaren/kunden tillverkat själv. Brukare/kund måste 
vara medveten om att den inte behöver ge personalen något. 

Penninggåvor 

Brukare/kund och anhöriga vill ofta ge pengar till kaffekassan. Personal ska inte ta emot 
kontanter även om det rör sig om små belopp.  

Förmåner och bonusarrangemang 

Ibland erbjuds personalrabatter på t.ex. inköp eller hantverkstjänster från anhöriga till 
brukare/kunder. Förmånen ska inte accepteras. Det förekommer också olika typer av 
bonusarrangemang t ex flygbonus, SJ Prio eller bonusnätter på hotell. En sådan förmån är 
otillbörlig om den tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren. 

Testamenten 

Personal ska inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en brukare/kund. Det gäller 
även om personalen inte medverkat vid upprättandet eller inte ens känt till testamentet. 
Personal får inte ta del av eller vara delaktig i upprättande av testamenten. 

Bevittnande av dokument som berör enskild 

Personal ska inte medverka vid bevittnande av olika dokument som berör brukare/kund eller 
deras närstående. Bevittnande av faderskapsbekräftelser undantas. 

Affärsverksamhet 

Affärsverksamheter mellan personal och brukare/kund får inte ske. Det gäller i båda 
riktningar. 
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Lån 

Det är inte tillåtet med lån av pengar eller värdesaker mellan personal och brukare/kund. Det 
gäller i båda riktningar. 

Exempel på otillbörliga förmåner 
 

 Penninglån med särskilt gynnsamma villkor 
 Borgensåtaganden eller skuldtäckning 
 Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling osv. 
 Att förfoga över båt, fritidshus, fordon osv. för privat bruk 
 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor  
 Bonusarrangemang där förmånen inte tillfaller arbetsgivaren 
 Restaurang- eller teaterbesök 
 Studieresor, kurser och konferenser 
 

Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna 
 

 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär. 
 Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. 
 Personalrabatter som erbjuda alla anställda via personalportalen eller personalklubben  

 

Exempel bland rättsfall 

 
1. Ett vårdbiträde arbetade inom hemtjänsten hos ett äldre par. Vårdbiträdets dotter fick 

köpa parets bil för 3000 kr. trots att den värderas mycket högre. Hovrätten fällde 
vårdbiträdet för mutbrott och dottern för medhjälp. 

2. En chef vid ett servicehus medverkade till att en i huset boende person upprättade 
testamentet till hens förmån och mottog den testamenterade egendomen sedan testatorn 
avlidit. Domstolen dömde chefen till mutbrott. 

3. Ett företag erbjöd en inköpare en freestyle till ett värde av 298 kr. I gengäld skulle 
inköparen beställa varor för sin arbetsgivares räkning för minst 3 290 kr. Erbjudandet 
ansågs otillbörligt. 

4. En chef på ett kommunalt bolag bjöds med sin fru, av ett företag, till Malaga med 3 
dagars arbete och 3 dagar åt fria aktiviteter och till London tor.-sön. Det fanns inget 
formaliserat program. Chefen dömdes för mutbrott och blev förmåntaxerad till 45 000 kr. 

 

Jäv  

Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda regleras bland annat i 
förvaltningslagen och i kommunallagen. De talar om när vi ska anses ha ett sådant intresse i 
ett ärende att vår opartiskhet kan ifrågasättas. Om vi är jäviga får vi inte delta i 
handläggningen av ärendet. Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet 
överklagas på grund av jävet.  

Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Om vi känner till någon 
omständighet som kan antas utgöra jäv ska vi meddela detta. Det kan ibland förekomma 
situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall bör vi iaktta försiktighet 
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och som förtroendevalda eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Även här 
gäller således att vi inte ska kunna misstänkas för något felaktigt agerande.  

När föreligger jäv?  

För nämndledamöter och anställda föreligger jäv i följande situationer:  

 Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon närstående.  

 Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon som kan 
vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.  

 Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som vi själva är knutna till.  

 Om vi har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.  

 Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 
för vår opartiskhet i ärendet.  

 För ledamöter i kommunfullmäktige endast den första punkten vid behandling av 
ärenden i kommunfullmäktige. 

Läs mer 

http://skl.se/download/18.47f265d5147af9ff17868398/1408723687055/SKL-om-mutor-
jav.pdf 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 282   Dnr: KS.2020.0482 
 
Revidering av Finspångs kommuns internationella strategi 

Beskrivning av ärendet 
2017-09-20 antog kommunfullmäktige Finspångs kommuns internationella 
strategi med Dnr: KS.2016.0548. 

2019-02-09 lämnade Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, in en 
motion till kommunfullmäktige om att strategin för det internationella arbetet ska 
vidgas och förnyas samt tydligare främja demokratisk delaktighet, involvera 
skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna. 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-19 beslut om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera kommunens internationella strategi i sin helhet, Dnr: 
KS.2019.0184 

2019-06-19 fattades även beslut kring att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
skapa en policy för representation vid vänortsbesök samt att vänortsutbyten 
återrapporteras till kommunfullmäktige skriftligt med innehåll om besökens 
syfte, genomförande och nytta för Finspångs kommun.  

Vad gäller beslutet att återrapportera till kommunfullmäktige har detta gjorts vid 
de tillfällen som vänortsutbyte har ägt rum sedan dess och kommer att 
upprätthållas framöver.  

Vad gäller policy för representation vid vänortsbesök biläggs dokumentet 
Riktlinjer för representation, mutor och jäv som antogs av kommunfullmäktige 
2019-04-24 med Dnr: KS.2018.0523. 

Angående beslutet att revidera kommunens internationella strategi har 
förvaltningen arbetat fram en reviderad strategi som i ljuset av riktlinjer för 
politiskt fastställda styrdokument kommit att bli ett program. 

I det internationella programmet för Finspångs kommun har det lagts till en 
förhållandevis stor del kring Agenda 2030, hållbarhetsfrågor, möjlighet till 
extern finansiering, skolan, samt de påverkanskanaler som står till buds i 
internationella frågor. Programmet innehåller även delar kring vänortsarbetet och 
det utvecklingsarbetet som både Finspångs kommun och dess vänorter vill 
realisera, framförallt inom skolan.  

Avsnittet kring nätverk och samarbete är uppdaterat samtidigt som 
uppföljningsavsnittet till delar har reviderats.  

Programmet lyfter även fram Finspångs kommun som boendeort och samverkan 
med näringslivet.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att anta Internationellt program för Finspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Diana Jakobsson 

2020-05-20  1 (1)  
Dnr KS.2020.0017  

  

 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9155 
ledlampor i elljusspåret 2019 

 

Enligt delegationsbemyndigande 2019-01-13 § 353, kommundirektörens 
vidaredelegation 2019-01-13. Dnr.KS.2017.0953-9, enligt punkt 3.23  
 
Sammanfattning 

Vallonbyggden har installerat ledlampor i elljusspåret. Projektet har tillkommit 
2019 och totalt budget var på 700 000 kr. Utfallet uppgick till 695 000 kr.  
 
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 140 000 kr per 
helår och kostnader för internränta med 15 tkr per helår baserat på internränta om 
2,0%. Kapitalkostnaderna finansieras ur kommungemensamma medel. 
 
 
  
Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9155, 
ledlampor i elljusspåret 2019. 

2. Att ur kommungemensamma medel ramjustera 155 000 kr till sektor 
ledningsstab för att finansiera utökade kapitalkostnader. 

 

 

Johan Malmberg, kommundirektör 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 283   Dnr: KS.2020.0017 
 
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9155 
ledlampor i elljusspåret 2019 

Beskrivning av ärendet 
Vallonbyggden har installerat ledlampor i elljusspåret. Projektet har tillkommit 
2019 och totalt budget var på 700 000 kr. Utfallet uppgick till 695 000 kr.  
 
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 140 000 kr per 
helår och kostnader för internränta med 15 tkr per helår baserat på internränta om 
2,0%. Kapitalkostnaderna finansieras ur kommungemensamma medel. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9155, 
ledlampor i elljusspåret 2019. 

2. Att ur kommungemensamma medel ramjustera 155 000 kr till sektor 
ledningsstab för att finansiera utökade kapitalkostnader. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum 2019-01

Slutdatum 2020-04

9155

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Driftutfall

Inom Ram

5 500 kr

152 790 kr

-152 790 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Ledlampor i elljusspåret

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut §

694 500 kr

700 000 kr

Kapitalkostnader på:
Ansvar   2330
Verksamhet 3404

Kapitalkostand 150 tkr på  ramjusteras från kommungemensamma medel.
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Helena Wastesson 

2020-01-17  1 (1)  
Dnr KS.2016.0424  

  

 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning, Investeringar lekparker, Vita Stan 

 
Sammanfattning 
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av 
lekplatser skulle genomföras. Lekplats Vita Stan har lyfts fram under kategorin 
nyanläggning.  
 
Lekplatsen med arbetsnamnet Vita Stan blev klar under sommaren 2019. I 
december 2019 genomfördes en invigning av lekplatsen tillsammans med en 
namngivning, nytt namn på platsen är Lektoro. Lekplatsen riktar sig till målgruppen 
0 år och uppåt och har under sommaren och hösten varit mycket välbesökt.  
 
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 2 107 201 kr. 
Projektet är en del av budgetmedel som beslutats i KS.2016.0424.  
 
Kapitalkostnader för åtgärden uppgår till 164 000 kr årligen och årliga 
driftkostnader uppgår till 85 000 kr, vilket ekonomichef har delegation på att bevilja 
budgetmedel för från kommungemensamma medel. 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisningen Investeringar lekparker, Vita Stan 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 284   Dnr: KS.2016.0424 
 
Slutredovisning, Investeringar lekparker, Vita Stan 

Beskrivning av ärendet 
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och 
demontering av lekplatser skulle genomföras. Lekplats Vita Stan har lyfts fram 
under kategorin nyanläggning.  
 
Lekplatsen med arbetsnamnet Vita Stan blev klar under sommaren 2019. I 
december 2019 genomfördes en invigning av lekplatsen tillsammans med en 
namngivning, nytt namn på platsen är Lektoro. Lekplatsen riktar sig till 
målgruppen 0 år och uppåt och har under sommaren och hösten varit mycket 
välbesökt.  
 
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 2 107 201 
kr. Projektet är en del av budgetmedel som beslutats i KS.2016.0424.  
 
Kapitalkostnader för åtgärden uppgår till 164 000 kr årligen och årliga 
driftkostnader uppgår till 85 000 kr, vilket ekonomichef har delegation på att 
bevilja budgetmedel för från kommungemensamma medel. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisningen Investeringar lekparker, Vita Stan 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum 2019-06

Slutdatum 2019-09

9125

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Invänta antal timmar som ska faktureras

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

-2 107 201 kr

249 752 kr

-249 752 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Lekplats Vita stan

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2016.0424

2 107 201 kr

Projektet finansieras ur budget för lekplatser som är ett samlingsprojekt där Vita stan är utpekat som 
ett objekt (samlingsprojektet nr. 1564). beräknad kostnad för projektet var
2 100 000 kr, inför projektstart.

Kapitalkostnader uppgår till 164 000 kr per år varav 122 000 kr avser avkrivningar och 42 000 kr avser 
intern ränta. Kostnaden för drift och under håll uppgår till 85 000 kr fördelat på 21 000 kr för 
belysningspunkter och 64 000 kr för skötsel av lekplats.

ansvar  5410
ve 2500
akt
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Helena Wastesson 

2020-01-17  1 (1)  
Dnr KS.2017.0601  

  

 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning, Omdragning av cykelväg mellan 
stationsområdet/Bildningen och Nyhem 

 
Sammanfattning 

Önskemål och en gång- och cykelväg utanför Bildningen har lyfts från elevrådet 
på Curt Nicolin Gymnasiet. Syftet var att binda samman Bildningen med 
Nyhemsområdet då många studerande rörde sig i området.  
 
Åtgärden resulterade i en säker gång -och cykelväg med överfart över 
Lillsjöbäcken. Gång-och cykelvägen knyter ihop gång-och cykelvägarna från 
Högklint-Nyhem och Sjöviksområdet till Bildningen. 
 
I investeringsplan 2018-2020 tillskrevs medel om 1 000 000 kr för åtgärden, 
Dnr: KS.2017.1112.  
 
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 437 257 
kr. Osäkerhet kring utformning av överfart vid Lillsjöbäcken kan ha påverkat 
budgeten i planeringsskedet.  
 
Kapitalkostnad för åtgärden uppgår till 18 365 kr per år och årliga driftkostnader 
uppgår till 1 320 kr. Ekonomichef har delegation på att bevilja budgetmedel för 
ovanstående från kommungemensamma medel till sektor samhällsbyggnad. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning Omdragning av cykelväg mellan 
stationsområdet/Bildningen och Nyhem 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 285   Dnr: KS.2017.0601 
 
Slutredovisning, Omdragning av cykelväg mellan 
stationsområdet/Bildningen och Nyhem 

Beskrivning av ärendet 
Önskemål och en gång- och cykelväg utanför Bildningen har lyfts från elevrådet 
på Curt Nicolin Gymnasiet. Syftet var att binda samman Bildningen med 
Nyhemsområdet då många studerande rörde sig i området.  
 
Åtgärden resulterade i en säker gång -och cykelväg med överfart över 
Lillsjöbäcken. Gång-och cykelvägen knyter ihop gång-och cykelvägarna från 
Högklint-Nyhem och Sjöviksområdet till Bildningen. 
 
I investeringsplan 2018-2020 tillskrevs medel om 1 000 000 kr för åtgärden, 
Dnr: KS.2017.1112.  
 
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 437 257 
kr. Osäkerhet kring utformning av överfart vid Lillsjöbäcken kan ha påverkat 
budgeten i planeringsskedet.  
 
Kapitalkostnad för åtgärden uppgår till 18 365 kr per år och årliga driftkostnader 
uppgår till 1 320 kr. Ekonomichef har delegation på att bevilja budgetmedel för 
ovanstående från kommungemensamma medel till sektor samhällsbyggnad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning Omdragning av cykelväg mellan 

stationsområdet/Bildningen och Nyhem 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum 2019-10

Slutdatum 2019-12

1632

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

GC-väg Bildningen

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2017.1112

437 257 kr

1 000 000 kr

Driftutfall

Annat, Kommentera

562 743 kr

19 685 kr

-19 685 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Osäkerheter i utformning av överfart över Lillsjöbäcken kan ha påverkat budgeten i planeringsskedet.

18 000 kr avser medel för kapitalkostnader och 2 000 kr avser drift och underhållskostnader för 
cykelvägen.

ansvar  5410
ve 2402 
akt
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Helena Wastesson 

2020-01-17  1 (1)  
Dnr KS.2018.0114  

  

 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning GC-väg Storängsskolan  

 
Sammanfattning 
Då trafiksituationen utanför Storängsskolan under lång tid har upplevts som otrygg 
ansökte och beviljades Finspångs kommun medfinansiering från Trafikverket till en 
gång -och cykelväg utanför Storängsskolan.  

Syftet med gång-och cykelvägen var att skapa en ökad framkomlighet och en 
trafiksäker miljö för våra elever och samtidigt främja möjligheten för fler att gå och 
cykla till skola och arbete. 

Resultatet genererade i 700 meter gång-och cykelväg med 4 tillgänglighetsanpassade 
passager med förstärk belysning, busskuddar i korsning vid Storängsskolan samt en 
bom som skyddar elever mot bilar som tidigare körde in på skolgården. 

Gång- och cykelväg Storängsskolan sträcker sig längs Södra Storängsvägen och 
kopplar samman gång- och cykelvägnätet Hårstorp - Östermalm. 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun.  Den 
totala kostnaden för åtgärden uppgår 2 056 182 kr varav kommunens del utgör 966 
182 kr. 

Ramjustering för kapitalkostnader minus statsbidrag uppgår till 41 000 kr årligen 
och årliga driftkostnader till 31 000 kr, vilket ekonomichef har delegation på att 
bevilja budgetmedel för från kommungemensamma medel till sektor 
samhällsbyggnad 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning GC-väg Storängsskolan 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 286   Dnr: KS.2018.0114 
 
Slutredovisning GC-väg Storängsskolan  

Beskrivning av ärendet 
Då trafiksituationen utanför Storängsskolan under lång tid har upplevts som 
otrygg ansökte och beviljades Finspångs kommun medfinansiering från 
Trafikverket till en gång -och cykelväg utanför Storängsskolan.  
Syftet med gång-och cykelvägen var att skapa en ökad framkomlighet och en 
trafiksäker miljö för våra elever och samtidigt främja möjligheten för fler att gå 
och cykla till skola och arbete. 

Resultatet genererade i 700 meter gång-och cykelväg med 4 
tillgänglighetsanpassade passager med förstärk belysning, busskuddar i korsning 
vid Storängsskolan samt en bom som skyddar elever mot bilar som tidigare 
körde in på skolgården. 

Gång- och cykelväg Storängsskolan sträcker sig längs Södra Storängsvägen och 
kopplar samman gång- och cykelvägnätet Hårstorp - Östermalm. 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun.  
Den totala kostnaden för åtgärden uppgår 2 056 182 kr varav kommunens del 
utgör 966 182 kr. 

Ramjustering för kapitalkostnader minus statsbidrag uppgår till 41 000 kr årligen 
och årliga driftkostnader till 31 000 kr, vilket ekonomichef har delegation på att 
bevilja budgetmedel för från kommungemensamma medel till sektor 
samhällsbyggnad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning GC-väg Storängsskolan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum

Slutdatum 2019-10

9128

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Avvakta hur många meter, för att räkna ut driftkostnad

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

GC-väg Storängsskolan

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2019.0114

2 056 182 kr

1 090 000 kr

Driftutfall

Annat, Kommentera

-966 182 kr

71 956 kr

-71 956 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Bidrag har erhållits från Trafikverket om 1 090 000 kr, vilket gör att nettoutgiften för investeringen 
uppgår till 966 182,25 kr. Kommunala administrativa kostnader har ej belastat projektet.

Kapitalkostnader minskat med upplösning av statsbidrag uppgår till 41 000 kr per år.
Driftkostnader uppgår till 31 000 kr per år och innefattar 700 meter cykelväg á 12 kr samt 10 
belysningspunkter 2 298 kr.

ansvar  5410
ve 2402 
akt
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Diana Jakobsson 

2020-05-20  1 (1)  
Dnr KS.2020.0017  

  

 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9246 
Inköp fordon transportservice 

 
Enligt delegationsbemyndigande 2019-01-13 § 353, kommundirektörens 
vidaredelegation 2019-01-13. Dnr.KS.2017.0953-9, enligt punkt 3.23  
 
Sammanfattning 

 
Transportservice har köpt in nio fordon av märket VW under våren 2020. Dessa 
bussar används till skolskjuts-, omsorgs- samt färdtjänstresor. Fordonen har 
tidigare varit under leasing via Söderbergs finans och avtalen gått ut under våren 
2020. 
 
Projektens budget på 2 042 tkr har tilldelats genom delegationsbeslut 
KS.2020.0017. Utfallet uppgick till 2 020 tkr. 
 
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 400 tkr per helår 
och kostnader för internränta med 40 tkr per helår baserat på internränta om 
2,0%. Kapitalkostnader tas inom enhetens ram. 
 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9246, 
Inköp fordon transportservice 

 

Helene From, samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 288   Dnr: KS.2020.0017 
 
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9246 
Inköp fordon transportservice 

Beskrivning av ärendet 
Transportservice har köpt in nio fordon av märket VW under våren 2020. Dessa 
bussar används till skolskjuts-, omsorgs- samt färdtjänstresor. Fordonen har 
tidigare varit under leasing via Söderbergs finans och avtalen gått ut under våren 
2020. 
 
Projektens budget på 2 042 tkr har tilldelats genom delegationsbeslut 
KS.2020.0017. Utfallet uppgick till 2 020 tkr. 
 
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 400 tkr per helår 
och kostnader för internränta med 40 tkr per helår baserat på internränta om 
2,0%. Kapitalkostnader tas inom enhetens ram. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9246, 
Inköp fordon transportservice 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum 2020-01

Slutdatum 2020-04

9246

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Fordon inköp 

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § Dnr KS.2020.0017-12

2 015 957 kr

2 040 000 kr

Driftutfall

Inom Ram

24 043 kr

443 510 kr

-443 510 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Kapitalkostnader på:
Ansvar   5240
Verksamhet 9232

Kapitalkostand 440 tkr på  tas inom enhetens ram. Kapitalkostnad kommer kunna finansieras genom 
minskade leasingsavgifter för utköpta bilar.
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Diana Jakobsson 

2020-05-20  1 (1)  
Dnr KS.2020.0017  

  

 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9058 
inköp av FIP bilar 

Enligt delegationsbemyndigande 2019-01-13 § 353, kommundirektörens 
vidaredelegation 2019-01-13. Dnr.KS.2017.0953-9, enligt punkt 3.23  
 
Sammanfattning 

 
Räddningstjänsten har investerar i i två nya räddningsfordon (FIP bilar). 
 
Projektet har tillkommit under 2019 och budget har fördelats genom 
delegationsbeslut KS.2018.0163 med en budget om 2 000 000 kr. Utfallet 
uppgick till 1 600 000 kr. Genom konkurrensutsättning och konjunkturläget så 
blev ombyggnaden, och utrustningen av fordonen billigare än vad som först var 
beräknat. 

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 325 000 per helår 
och kostnader för internränta med 30 000 per helår baserat på internränta om 
2,0%.  
 
 
 
 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9058 
inköp av FIP bilar 

2. Att ramjustera 355 000 kr till sektor samhällsbyggnad från 
kommungemensamma medel. 

 

Helene From, samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 287   Dnr: KS.2020.0017 
 
Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9058 
inköp av FIP bilar 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsten har investerar i i två nya räddningsfordon (FIP bilar). 
Projektet har tillkommit under 2019 och budget har fördelats genom 
delegationsbeslut KS.2018.0163 med en budget om 2 000 000 kr. Utfallet 
uppgick till 1 600 000 kr. Genom konkurrensutsättning och konjunkturläget så 
blev ombyggnaden, och utrustningen av fordonen billigare än vad som först var 
beräknat. 

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 325 000 per helår 
och kostnader för internränta med 30 000 per helår baserat på internränta om 
2,0%.  
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9058 

inköp av FIP bilar 
2. Att ramjustera 355 000 kr till sektor samhällsbyggnad från 

kommungemensamma medel 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum 2018-01

Slutdatum 2019-12

9058

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

FIP-bilar 2018

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § Dnr KS.2018.01.0163

1 612 430 kr

2 000 000 kr

Driftutfall

Annat, Kommentera

387 570 kr

354 735 kr

-354 735 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Genom konkurensutsättnig och konjunkturläget så blev ombyggnaden och utrustningen av fordonen 
billigare än vad som först var beräknat.

Kapitalkostnader på:
Ansvar   5310
Verksamhet 2700

Kapitalkostand 355 tkr på  finansieras ur kommungemensamma medel.
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Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9124 
Förvaltningshus taggsystem 

 
Sammanfattning 

Taggsystemet i förvaltningshuset slutade fungera. Systemet var uttjänt och 
behövde ersättas för att säkerställa driften. 
 
Vid val av system valdes RCO kortläsarsystem som är en välkänd leverantör. 
Systemet används i ett flertal av kommunens fastigheter. 
 

Projektet ingick i reinvesterings- och underhållsplan 2019 KS.2019.0017-66 och 
utfallet uppgick till 683 000 kr. 
  
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter. 
  
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 23 000 kr per helår 
och kostnader för internränta med 13 000 kr per helår baserat på internränta om 
2,0%. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur kommungemensamma medel av 
ekonomichef på delegation. 
 
 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9124, 
Förvaltningshus taggsystem 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 289   Dnr: KS.2019.0560 
 
Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9124 
Förvaltningshus taggsystem 

Beskrivning av ärendet 
Taggsystemet i förvaltningshuset slutade fungera. Systemet var uttjänt och 
behövde ersättas för att säkerställa driften. 
 
Vid val av system valdes RCO kortläsarsystem som är en välkänd leverantör. 
Systemet används i ett flertal av kommunens fastigheter. 
 

Projektet ingick i reinvesterings- och underhållsplan 2019 KS.2019.0017-66 och 
utfallet uppgick till 683 000 kr. 
  
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter. 
  
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 23 000 kr per helår 
och kostnader för internränta med 13 000 kr per helår baserat på internränta om 
2,0%. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur kommungemensamma medel av 
ekonomichef på delegation. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9124, 
Förvaltningshus taggsystem 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum

Slutdatum 2019-03

9124 2110

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra

Ny hyra för hyresgäst

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

0 kr

36 427 kr

-36 427 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall

Beräknat utfall

Differens

Driftutfall

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Förvaltningshuset Taggsystem

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2019.0017-66

683 000 kr

683 000 kr

Projektet finansieras ur Reinvesterings- och underhållsbudgeten.

Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 23 000 kr per helår och kostnader för 
internränta med 13 000 kr per helår baserat på internränta om 2,0%. 

ansvar 5420
ve 9100
akt
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Kommunstyrelsen  

 
 

LSS-boende Sundsvägen 

 
Sammanfattning 
 

Finspångs kommun planerar för ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter på en tomt 
i anslutning till Sundsvägen. Den bedömda investeringskostnaden är i 
storleksordningen 40–50 Mkr.  
 
Kommunen planerar ett antal fastighetsinvesteringar de kommande åren vilket 
medför en önskar man genomföra den aktuella upphandlingen som en 
hyresupphandling för att möjliggöra ytterligare investeringar.  
 
Förvaltningen har sökt stöd i upphandlingsförfarandet genom auktoriserad konsult. 
 

Förslag på process 
Marknadsundersökning 
Hyresupphandlingar är fortfarande förhållandevis ovanliga. Det innebär att både 
leverantörer, i det här fallet fastighetsbolag och entreprenörer, och beställare är mer 
eller mindre ovana. 
 
Slutgiltig leverantör kommer att vara ett fastighetsbolag men det kommer också att 
finnas intresse hos entreprenörer för denna form av upphandling. En entreprenör 
kommer dock att behöva liera sig med ett fastighetsbolag för att kunna lämna 
anbud.   
 
För att få en bild av intresset hos leverantörsmarknaden och få en bättre bild av 
vilka krav som är lämpliga att ställa bör tid läggas på dialog med leverantörer.  
Förslagsvis bjuds 5–6 olika leverantörer in till separata möten med kommunen. Det 
kan vara lämpligt att bjuda in både fastighetsbolag och entreprenörer.  
 
Det råder en missuppfattning hos många myndigheter att möten med leverantörer 
skulle vara tveksamma ur ett likabehandlingsperspektiv. Detta är enligt vår 
upphandlings expertis felaktigt. Även Upphandlingsmyndigheten rekommenderar 
denna typ av dialoger.  
 
Erfarenhetsmässigt bidrar även denna typ av dialoger till att skapa intresse för 
upphandlingen och bidrar till att öka antal anbud. Dialogen blir därmed också en 
marknadsföring av upphandlingen. 
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Förhandlat förfarande   
Kort uttryckt får förhandlat förfarande användas om den upphandlande 
myndighetens behov inte kan tillgodoses av en standardlösning. Det är ställt utom 
allt tvivel att den aktuella upphandlingen får och bör genomföras med förhandlat 
förfarande.  
Förhandlat förfarande är ett två-stegsförfarande där beställaren i det första steget 
annonserar en inbjudan att lämna anbud. När ansökningarna inkommit görs en 
selektering och endast de utvalda leverantörerna får sedan i nästa steg lämna anbud. 

Selektering av anbudssökanden 
Det första steget syftar till att välja ut, selektera, de anbudssökande som i nästa steg 
ska få lämna anbud. Som i alla upphandlingar för att överhuvudtaget kunna bli 
godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven innebär att 
anbudsökande ska ha ekonomisk stabilitet, inte ha skulder till kronofogden etc. och 
kunna uppvisa erfarenhet av det som upphandlas.  
 
Det viktigaste är dock att ta fram selekteringskriterier. Målet med selekteringen är 
att välja ut de anbudssökande leverantörer som får gå vidare till steg 2.  
 
För att ta fram selekteringskriterierna kan det vara lämpligt att genomföra en enkel 
workshop eller liknande. Förenklat innebär selekteringen att exempelvis de 
anbudssökande som förvaltat flest LSS-boenden kommer på första plats, den som 
förvaltar näst flest kommer på andra plats osv. I inbjudan så ska det vara angivet 
hur många som kommunen har för avsikt att i nästa steg få lämna anbud.  
Erfarenhetsmässigt så är 5 ett lämpligt antal. Det är tillräckligt få för att 
anbudssökanden ska tycka att det är värt att lägga ner arbete på ett kvalitativt bra 
anbud och tillräckligt många även om en eller flera selekterade leverantörer i det 
nästa steget väljer att inte lämna anbud. 

Utvärderingskriterier i steg 2     
Oavsett hur långt kommunen har kommit i sitt arbete med att ta fram 
kravspecifikation så bör kraven utformas som funktionskrav där anbudsgivaren får 
komma med lösningar på hur funktionen ska uppnås. Utvärdering av funktionskrav 
innebär att beställaren bedömer lösningarna och betygsätter dessa. 
  
Tänkbara kriterier är exempelvis estetisk utformning. Mervärden kopplade till 
verksamheten samt naturligtvis priset, i detta fall hyran.  
 
Priset ska dock inte vara det enda utvärderingskriteriet, för då finns det inget att 
förhandla om annat är att pruta på priset. Upphandlingar där endast priset 
utvärderas lockar inte seriösa leverantörer som levererar kvalitet. 
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Förhandlingar 
Förhandlingar inom ramen för förhandlat förfarande syftar inte i första hand till att 
pressa priser. Prisförhandlingar kan mycket väl vara en del av en förhandling men 
det främsta syftet är att anpassa anbuden så att det passar så bra som möjligt för de 
behov som upphandlingen ska fylla. Exempel på en sådan förhandling kan vara att 
beställaren bedömer att anbudsgivarens planlösning inte är helt optimal och ber då 
anbudsgivaren att inkomma med ett reviderat förslag.  
 
Det reviderade förslaget kanske innebär en fördyring men det gör istället att det 
kvalitativa betyget höjs varför anbudets jämförelsetal ändå blir bättre. 
Förhandlingarna innebär också att beställaren kan påverka utformningen i stor 
utsträckning. Den påverkan sker innan kontrakt har tecknats och det innebär att 
konkurrenstrycket fortfarande finns kvar vilket innebär att förändringar under 
förhandling sannolikt blir mindre kostsamma än om de tas som ÄTA-arbeten efter 
att kontrakt tecknats.  

Förhandlat förfarande och överprövningar  
Det finns ingenting som talar för att risken för överprövningar skulle öka på grund 
av att förhandlat förfarande används. Det är snarare tvärtom. I och med att 
beställare och leverantörer kan diskutera innehållet i förfrågningsunderlaget kan 
missförstånd undvikas. Dialogen innebär också en större förståelse mellan 
anbudsgivare och beställare. Vilket minimerar riskerna. 

Hyrestid  
De flesta hyresupphandlingar har en kontraktstid på 15–25 år. Ur ett 
leverantörsperspektiv är att ju längre hyrestider att föredra vilket leder till lägre hyra. 
I tidigare kontakter med leverantörer framgår att det skiljer i storleksordningen 8–10 
% i hyra mellan ett 10-årigt respektive 20-årigt hyresavtal. Ett långt hyresavtal 
innebär mindre risker för en leverantör och gör det mer attraktivt att lämna anbud. 

Undvik återköpsklausuler     
Utifrån ett leverantörsperspektiv finns det inga fördelar med en återköpsklausul. En 
leverantör vill ha långsiktiga avtal och det normala är att när den ursprungliga 
hyrestiden löpt ut så förlänger man avtalet. Återköpsklausuler är osäkerhetsfaktorer 
som gör det mindre attraktivt att lämna anbud. Om återköpsklausulen innebär att 
man kan återköpa bara efter några år så kan det bli helt ointressant för vissa. I det 
fall kommunen ändå skulle var orolig över att inte ha tillräcklig kontroll över 
fastigheten, finns möjligheten att avtala om en förköpsrätt. Då leverantören har för 
avsikt att sälja fastigheten, har kommunen rätt att utnyttja sin förköpsrätt om de 
finner den presumtive köparen vara en olämplig aktör. 

Köp av marken ska ingå i upphandlingen 
I en hyresupphandling är det leverantören som finansierar projektet. Leverantören 
behöver i normalfallet belåna tomten som en del av finansieringen. En arrenderad 
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tomt kan inte belånas. Av den anledningen så bör köp av marken vara en del av 
upphandlingen.  
 

Tidplan  
Upphandlingar är tidsödande och det främsta skälet är att svårigheten att samla 
kompetens och beslutsfattare till möten. En avgörande faktor för att kunna hålla 
tidplaner är att redan från början planera in möten avseende framtagande av 
förfrågningsunderlag, förhandling och utvärdering.  
Under förutsättning att mötesplaneringen fungerar kan nedanstående översiktliga 
tidplan vara rimlig: 
 
Aktivitet Tidsåtgång   Kommentar 

Projektupptstart 

 

 

  

 

1–2 veckor  

Marknadsundersökning

 

  

2–3 veckor  

Framtagande av 

anbudsansökan 

 

  

2–3 veckor  

Ansökningstid  

 

  

 

30 dagar  30 dagars ansökningstid är 

minimitid enl. LOU 

Arbete med selektering

 

  

 

1–2 veckor  

Framtagande av 

förfrågningsunderlag 

2–4 veckor Detta arbete kan utföras 

parallellt under 

ansökningstiden så det 

innebär i praktiken att 6 

veckor kan användas till att 
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ta fram förfrågningsunderlag. 

Anbudstid  

 

   

 

8 veckor Enligt LOU räcker det med 

25 dagar men för att få bra 

anbud bör tiden förlängas till 

minst 2 månader 

Förhandlingar och 

utvärdering 

3–6 veckor Angiven tid är naturligtvis 

kraftigt beroende på antalet 

anbudsgivare.  

Slutligt val av leverantör 1 vecka   

Avtalsspärr  1 vecka 10 kalenderdagar 

Total tid  25 - 34 veckor (6–8 

månader) 

 

 
 
 

Förslag till beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att genomföra en hyresupphandling 
avseende LSS boende Sundsvägen 

2. Att finansiering av hyresupphandlingen sker inom sektor 
Samhällsbyggnad 

3. Att driftkostnad och hyra belastas sektor Social omsorg 

4. Att ärendet omedelbart justeras   
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2020-§ 290   Dnr: KS.2020.0556 
 
LSS-boende Sundsvägen 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun planerar för ett nytt LSS-boende med 12 lägenheter på en 
tomt i anslutning till Sundsvägen. Den bedömda investeringskostnaden är i 
storleksordningen 40–50 Mkr.  
 
Kommunen planerar ett antal fastighetsinvesteringar de kommande åren vilket 
medför en önskar man genomföra den aktuella upphandlingen som en 
hyresupphandling för att möjliggöra ytterligare investeringar.  
 
Förvaltningen har sökt stöd i upphandlingsförfarandet genom auktoriserad 
konsult. 
 
Förslag på process 

Marknadsundersökning 

Hyresupphandlingar är fortfarande förhållandevis ovanliga. Det innebär att både 
leverantörer, i det här fallet fastighetsbolag och entreprenörer, och beställare är 
mer eller mindre ovana. 
 
Slutgiltig leverantör kommer att vara ett fastighetsbolag men det kommer också 
att finnas intresse hos entreprenörer för denna form av upphandling. En 
entreprenör kommer dock att behöva liera sig med ett fastighetsbolag för att 
kunna lämna anbud.   
 
För att få en bild av intresset hos leverantörsmarknaden och få en bättre bild av 
vilka krav som är lämpliga att ställa bör tid läggas på dialog med leverantörer.  
Förslagsvis bjuds 5–6 olika leverantörer in till separata möten med kommunen. 
Det kan vara lämpligt att bjuda in både fastighetsbolag och entreprenörer.  
 
Det råder en missuppfattning hos många myndigheter att möten med leverantörer 
skulle vara tveksamma ur ett likabehandlingsperspektiv. Detta är enligt vår 
upphandlings expertis felaktigt. Även Upphandlingsmyndigheten 
rekommenderar denna typ av dialoger.  
 
Erfarenhetsmässigt bidrar även denna typ av dialoger till att skapa intresse för 
upphandlingen och bidrar till att öka antal anbud. Dialogen blir därmed också en 
marknadsföring av upphandlingen. 
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Förhandlat förfarande   
Kort uttryckt får förhandlat förfarande användas om den upphandlande 
myndighetens behov inte kan tillgodoses av en standardlösning. Det är ställt 
utom allt tvivel att den aktuella upphandlingen får och bör genomföras med 
förhandlat förfarande.  
Förhandlat förfarande är ett två-stegsförfarande där beställaren i det första steget 
annonserar en inbjudan att lämna anbud. När ansökningarna inkommit görs en 
selektering och endast de utvalda leverantörerna får sedan i nästa steg lämna 
anbud. 

Selektering av anbudssökanden 

Det första steget syftar till att välja ut, selektera, de anbudssökande som i nästa 
steg ska få lämna anbud. Som i alla upphandlingar för att överhuvudtaget kunna 
bli godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav. Kvalificeringskraven 
innebär att anbudsökande ska ha ekonomisk stabilitet, inte ha skulder till 
kronofogden etc. och kunna uppvisa erfarenhet av det som upphandlas.  
 
Det viktigaste är dock att ta fram selekteringskriterier. Målet med selekteringen 
är att välja ut de anbudssökande leverantörer som får gå vidare till steg 2.  
 
För att ta fram selekteringskriterierna kan det vara lämpligt att genomföra en 
enkel workshop eller liknande. Förenklat innebär selekteringen att exempelvis de 
anbudssökande som förvaltat flest LSS-boenden kommer på första plats, den 
som förvaltar näst flest kommer på andra plats osv. I inbjudan så ska det vara 
angivet hur många som kommunen har för avsikt att i nästa steg få lämna anbud.  
Erfarenhetsmässigt så är 5 ett lämpligt antal. Det är tillräckligt få för att 
anbudssökanden ska tycka att det är värt att lägga ner arbete på ett kvalitativt bra 
anbud och tillräckligt många även om en eller flera selekterade leverantörer i det 
nästa steget väljer att inte lämna anbud. 

Utvärderingskriterier i steg 2     

Oavsett hur långt kommunen har kommit i sitt arbete med att ta fram 
kravspecifikation så bör kraven utformas som funktionskrav där anbudsgivaren 
får komma med lösningar på hur funktionen ska uppnås. Utvärdering av 
funktionskrav innebär att beställaren bedömer lösningarna och betygsätter dessa. 
  
Tänkbara kriterier är exempelvis estetisk utformning. Mervärden kopplade till 
verksamheten samt naturligtvis priset, i detta fall hyran.  
 
Priset ska dock inte vara det enda utvärderingskriteriet, för då finns det inget att 
förhandla om annat är att pruta på priset. Upphandlingar där endast priset 
utvärderas lockar inte seriösa leverantörer som levererar kvalitet. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förhandlingar 

Förhandlingar inom ramen för förhandlat förfarande syftar inte i första hand till 
att pressa priser. Prisförhandlingar kan mycket väl vara en del av en förhandling 
men det främsta syftet är att anpassa anbuden så att det passar så bra som möjligt 
för de behov som upphandlingen ska fylla. Exempel på en sådan förhandling kan 
vara att beställaren bedömer att anbudsgivarens planlösning inte är helt optimal 
och ber då anbudsgivaren att inkomma med ett reviderat förslag.  
 
Det reviderade förslaget kanske innebär en fördyring men det gör istället att det 
kvalitativa betyget höjs varför anbudets jämförelsetal ändå blir bättre. 
Förhandlingarna innebär också att beställaren kan påverka utformningen i stor 
utsträckning. Den påverkan sker innan kontrakt har tecknats och det innebär att 
konkurrenstrycket fortfarande finns kvar vilket innebär att förändringar under 
förhandling sannolikt blir mindre kostsamma än om de tas som ÄTA-arbeten 
efter att kontrakt tecknats.  

Förhandlat förfarande och överprövningar  

Det finns ingenting som talar för att risken för överprövningar skulle öka på 
grund av att förhandlat förfarande används. Det är snarare tvärtom. I och med att 
beställare och leverantörer kan diskutera innehållet i förfrågningsunderlaget kan 
missförstånd undvikas. Dialogen innebär också en större förståelse mellan 
anbudsgivare och beställare. Vilket minimerar riskerna. 

Hyrestid  

De flesta hyresupphandlingar har en kontraktstid på 15–25 år. Ur ett 
leverantörsperspektiv är att ju längre hyrestider att föredra vilket leder till lägre 
hyra. I tidigare kontakter med leverantörer framgår att det skiljer i 
storleksordningen 8–10 % i hyra mellan ett 10-årigt respektive 20-årigt 
hyresavtal. Ett långt hyresavtal innebär mindre risker för en leverantör och gör 
det mer attraktivt att lämna anbud. 

Undvik återköpsklausuler     

Utifrån ett leverantörsperspektiv finns det inga fördelar med en återköpsklausul. 
En leverantör vill ha långsiktiga avtal och det normala är att när den ursprungliga 
hyrestiden löpt ut så förlänger man avtalet. Återköpsklausuler är 
osäkerhetsfaktorer som gör det mindre attraktivt att lämna anbud. Om 
återköpsklausulen innebär att man kan återköpa bara efter några år så kan det bli 
helt ointressant för vissa. I det fall kommunen ändå skulle var orolig över att inte 
ha tillräcklig kontroll över fastigheten, finns möjligheten att avtala om en 
förköpsrätt. Då leverantören har för avsikt att sälja fastigheten, har kommunen 
rätt att utnyttja sin förköpsrätt om de finner den presumtive köparen vara en 
olämplig aktör. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 9 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Köp av marken ska ingå i upphandlingen 

I en hyresupphandling är det leverantören som finansierar projektet. 
Leverantören behöver i normalfallet belåna tomten som en del av finansieringen. 
En arrenderad tomt kan inte belånas. Av den anledningen så bör köp av marken 
vara en del av upphandlingen.  

Tidplan  
Upphandlingar är tidsödande och det främsta skälet är att svårigheten att samla 
kompetens och beslutsfattare till möten. En avgörande faktor för att kunna hålla 
tidplaner är att redan från början planera in möten avseende framtagande av 
förfrågningsunderlag, förhandling och utvärdering.  
Under förutsättning att mötesplaneringen fungerar kan nedanstående översiktliga 
tidplan vara rimlig: 
 
Aktivitet Tidsåtgång   Kommentar 

Projektupptstart  1–2 veckor  

Marknadsundersökning 2–3 veckor  

Framtagande av 
anbudsansökan  

2–3 veckor  

Ansökningstid 
  

30 dagar  30 dagars ansökningstid är 
minimitid enl. LOU 

Arbete med selektering 1–2 veckor  

Framtagande av 
förfrågningsunderlag 

2–4 veckor Detta arbete kan utföras 
parallellt under 
ansökningstiden så det 
innebär i praktiken att 6 
veckor kan användas till att 
ta fram 
förfrågningsunderlag. 

Anbudstid  
 
   

 

8 veckor Enligt LOU räcker det med 
25 dagar men för att få bra 
anbud bör tiden förlängas 
till minst 2 månader 

Förhandlingar och 
utvärdering 

3–6 veckor Angiven tid är naturligtvis 
kraftigt beroende på antalet 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 10 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

anbudsgivare.  

Slutligt val av leverantör 1 vecka   

Avtalsspärr  1 vecka 10 kalenderdagar 

Total tid  25 - 34 veckor (6–8 

månader) 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att uppdra till förvaltningen att genomföra en hyresupphandling 
avseende LSS boende Sundsvägen 

2. Att finansiering av hyresupphandlingen sker inom sektor 
Samhällsbyggnad 

3. Att driftkostnad och hyra belastas sektor Social omsorg 

4. Att paragrafen justeras omedelbart  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Köp av fastigheten Finspång Lotorp 3:26 

Sammanfattning 
Lotorps stugby finns på fastigheten Lotorp 3:26. När ägaren av Lotorp 3:26 bestämt 
sig för att avveckla sin verksamhet med stugbyn på fastigheten har olika lösningar 
diskuterats med Finspångs kommun.  

Kommunen ser ett värde i att förvärva fastigheten Lotorp 3:26 och därigenom få en 
möjlighet tillskapa ytterligare stugor på Grosvad genom att flytta stugorna till 
Campingen på Grosvad. Förvärvet av stugorna anses vara ett viktigt steg i 
utvecklingen av Arena Grosvad för att kunna förverkliga områdets externa potential 
som till exempel vid stora arrangemang, läger, cuper med mera. Stugorna kan vid ett 
senare tillfälle överföras till fritidsavdelningen. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har ett strategiskt och centralt läge i Lotorp strax norr om 
Lotorps skola.  

Utifrån denna bakgrund ser kommunen att det är strategiskt att köpa den aktuella 
fastigheten. 

En värdering har tagits fram som underlag för diskussion om pris för fastigheten 
och nu är kommunen och fastighetsägaren överens om ett köpeavtal. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har en areal om 7 077 kvadratmeter. På fastigheten finns 
fyra uthyrningsstugor (4-5 bäddar vardera), förrådsbyggnad, grillkåta och sophus. 
Målsättning är att stugor ska kunna flyttas till kommande säsong efter att 
detaljplanen för Grosvad har vunnit laga kraft. Drift av anläggningen fram till en 
flytt planeras ske med hjälp av lokal föreningsverksamhet. Kostnad för flytt av 
stugor bedöms uppgå till ca 40 000 kr.  

Köpeskillingen uppgår till 2 100 000 kronor till detta kommer stämpelskatt om 
90 000 kr 

 

Förslag till beslut 
 

1. Att godkänna ovan beskrivet köp av fastigheten Lotorp 3:26. 
2. Att förvaltningen får i uppdrag att teckna köpekontrakt med 

fastighetsägaren till Lotorp 3:26.  

3. Att finansiering om 2 190 000 kr sker inom ramen för exploatering för 
boende och näringsliv enligt beslut 2019-§ 173, KS.2019.0199. 
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4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och ränta. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 291   Dnr: KS.2020.0551 
 
Förvärv Lotorp 3:26 

Beskrivning av ärendet 
Lotorps stugby finns på fastigheten Lotorp 3:26. När ägaren av Lotorp 3:26 
bestämt sig för att avveckla sin verksamhet med stugbyn på fastigheten har olika 
lösningar diskuterats med Finspångs kommun.  

Kommunen ser ett värde i att förvärva fastigheten Lotorp 3:26 och därigenom få 
en möjlighet tillskapa ytterligare stugor på Grosvad genom att flytta stugorna till 
Campingen på Grosvad. Förvärvet av stugorna anses vara ett viktigt steg i 
utvecklingen av Arena Grosvad för att kunna förverkliga områdets externa 
potential som till exempel vid stora arrangemang, läger, cuper med mera. 
Stugorna kan vid ett senare tillfälle överföras till fritidsavdelningen. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har ett strategiskt och centralt läge i Lotorp strax norr 
om Lotorps skola.  

Utifrån denna bakgrund ser kommunen att det är strategiskt att köpa den aktuella 
fastigheten. 

En värdering har tagits fram som underlag för diskussion om pris för fastigheten 
och nu är kommunen och fastighetsägaren överens om ett köpeavtal. 

Fastigheten Lotorp 3:26 har en areal om 7 077 kvadratmeter. På fastigheten finns 
fyra uthyrningsstugor (4-5 bäddar vardera), förrådsbyggnad, grillkåta och 
sophus. Målsättning är att stugor ska kunna flyttas till kommande säsong efter att 
detaljplanen för Grosvad har vunnit laga kraft. Drift av anläggningen fram till en 
flytt planeras ske med hjälp av lokal föreningsverksamhet. Kostnad för flytt av 
stugor bedöms uppgå till ca 40 000 kr.  

Köpeskillingen uppgår till 2 100 000 kronor, till detta kommer stämpelskatt om 
90 000 kr 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna ovan beskrivet köp av fastigheten Lotorp 3:26. 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att teckna köpekontrakt med 
fastighetsägaren till Lotorp 3:26.  

3. Att finansiering om 2 190 000 kr sker inom ramen för exploatering för 
boende och näringsliv enligt beslut 2019-§ 173, KS.2019.0199. 

 
4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar och ränta. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Markanvisning och planuppdrag berörande Rejmyre 
kyrkogård 

 
Sammanfattning 

Finspångs församling, nedan kallad ”kyrkan”, har inkommit med en begäran till 
kommunen om att få utöka Rejmyre kyrkogård. Det rör fastigheten Rejmyre 1:69 
och att detta ska ske genom att fastigheten utökas med angränsande kommunal 
mark väster, norr och öster om kyrkogården (del av fastigheterna Rejmyre 1:131, 
1:167, 1:233 och 1:258). Syftet med utökningen att möjliggöra en framtida 
utbyggnad och utökning av kyrkogården.  

Kyrkan har i samma begäran även framfört att man önskar förvärva Rejmyre gamla 
kyrkogård som ligger längs med Glasbruksvägen, mellan Granebovägen och 
Villaparksvägen. Den gamla kyrkogården ligger inom kommunens fastighet Rejmyre 
1:131. 

Kommunen har ställt sig positiv till kyrkans båda önskemål och har tillsammans 
med kyrkan inlett diskussioner kring hur arbetet ska bedrivas framåt. 

Utökningen av Rejmyre kyrkogård ska ske genom fastighetsreglering. För att 
utökningen ska vara möjlig så måste en ny detaljplan tas fram. 

Kommunstyrelsen godkände 2015-02-02 en begäran om detaljplaneläggning för 
fastigheterna Rejmyre 1:69, 1:131 och 1:167 (Ks § 45, dnr. 2014.0461.232). Syftet 
med planläggningen var att utöka kyrkogårdsområdet för att kunna uppföra förråds- 
och personalbyggnader. 

Förvärvet av Rejmyre gamla kyrkogård ska ske genom att en ny fastighet avstyckas. 
Den gamla kyrkogården är planlagd som ”område för begravningsändamål” och 
ingen ny detaljplan behöver därför tas fram. 

För att tydliggöra förutsättningarna för kyrkans markförvärv, både utökningen av 
Rejmyre kyrkogård och förvärvet av Rejmyre gamla kyrkogård, tecknas ett 
markanvisningsavtal mellan kommunen och kyrkan 
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Förslag till beslut 
 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för nuvarande 

Rejmyre kyrkogård (Rejmyre 1:69) samt en utökning av kyrkogården (del av 

fastigheterna Rejmyre 1:131, 1:167, 1:233 och 1:258) 

2. Att godkänna att markanvisning sker till kyrkan av mark för utökning av 

Rejmyre kyrkogård (del av fastigheterna Rejmyre 1:131, 1:167, 1:233 och 

1:258) 

3. Att godkänna att markanvisning sker till kyrkan av Rejmyre gamla kyrkogård 

(del av fastigheten Rejmyre 1:131) 

4. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivna markanvisningsavtal 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 292   Dnr: KS.2020.0714 
 
Markanvisning och planuppdrag berörande Rejmyre kyrkogård 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs församling, nedan kallad ”kyrkan”, har inkommit med en begäran till 
kommunen om att få utöka Rejmyre kyrkogård. Det rör fastigheten Rejmyre 1:69 
och att detta ska ske genom att fastigheten utökas med angränsande kommunal 
mark väster, norr och öster om kyrkogården (del av fastigheterna Rejmyre 1:131, 
1:167, 1:233 och 1:258). Syftet med utökningen att möjliggöra en framtida 
utbyggnad och utökning av kyrkogården.  

Kyrkan har i samma begäran även framfört att man önskar förvärva Rejmyre 
gamla kyrkogård som ligger längs med Glasbruksvägen, mellan Granebovägen 
och Villaparksvägen. Den gamla kyrkogården ligger inom kommunens fastighet 
Rejmyre 1:131. 

Kommunen har ställt sig positiv till kyrkans båda önskemål och har tillsammans 
med kyrkan inlett diskussioner kring hur arbetet ska bedrivas framåt. 

Utökningen av Rejmyre kyrkogård ska ske genom fastighetsreglering. För att 
utökningen ska vara möjlig så måste en ny detaljplan tas fram. 

Kommunstyrelsen godkände 2015-02-02 en begäran om detaljplaneläggning för 
fastigheterna Rejmyre 1:69, 1:131 och 1:167 (Ks § 45, dnr. 2014.0461.232). 
Syftet med planläggningen var att utöka kyrkogårdsområdet för att kunna 
uppföra förråds- och personalbyggnader. 

Förvärvet av Rejmyre gamla kyrkogård ska ske genom att en ny fastighet 
avstyckas. Den gamla kyrkogården är planlagd som ”område för 
begravningsändamål” och ingen ny detaljplan behöver därför tas fram. 

För att tydliggöra förutsättningarna för kyrkans markförvärv, både utökningen av 
Rejmyre kyrkogård och förvärvet av Rejmyre gamla kyrkogård, tecknas ett 
markanvisningsavtal mellan kommunen och kyrkan 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för nuvarande 
Rejmyre kyrkogård (Rejmyre 1:69) samt en utökning av kyrkogården 
(del av fastigheterna Rejmyre 1:131, 1:167, 1:233 och 1:258) 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2. Att godkänna att markanvisning sker till kyrkan av mark för utökning av 
Rejmyre kyrkogård (del av fastigheterna Rejmyre 1:131, 1:167, 1:233 
och 1:258) 

3. Att godkänna att markanvisning sker till kyrkan av Rejmyre gamla 
kyrkogård (del av fastigheten Rejmyre 1:131) 

4. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivna 
markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Fastighet  
REJMYRE 1:131
Fastighetsnyckel: 50007343 Uppdaterad datum: 2019-03-01

Distriktsnamn: Allmän del senast ändrad: 20130313

Status: Levande Senast ändrad: 2019-09-09
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Kommunstyrelsen  

 
 

Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre 

 
Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Eva Kiusalaas som önskar att en hundrastgård 
anläggs i Rejmyre. E-förslaget har fått över 90 namnunderskrifter och enligt 
förslagsställaren är det många av invånarna i Rejmyre som har sällskaps-, bruks- 
eller jakthundar som ser positivt på förslaget.  

Förslagsställaren beskriver vidare att en lämplig plats för en hundrastgård skulle 
kunna vara ”Dalen” i Rejmyre.  Det är en grönyta i anslutning till Apoteksvägens 
östra sida i höjd med Backgårdsvägen.  

Vid kontakt med Eva Kiusalaas så förklarar förslagsställaren att det finns en buskar 
och träd som kan utgöra del av hundrastgården och att det inte kommer störa andra 
verksamheter som exempelvis Skogsröjet eller Rejmyre marknad. Förslagsställaren 
förklarar även att det finns ett behov bland äldre personer som inte längre har den 
fysiska förmågan att kunna motionera sina hundar, vilket även medför att hundarna 
har svårt att socialisera sig.  

När det gäller den plats som förslagsställaren anger så är den planlagd som allmän 
plats, parkmark. Likt övriga tätorter utanför Finspångs centralort så är inte 
Finspångs kommun generellt inte huvudman för de områden som är planlagda som 
allmän plats utanför centralorten. Huvudman för allmän plats i Rejmyre och det 
föreslagna området är Rejmyre vägsamfällighet. Det innebär att det är Rejmyre 
vägsamfällighet som förvaltar och sköter såväl körvägar som gång- och cykelvägar 
och parkmark i Rejmyre. Dialog kring anläggande av en eventuell hundrastgård bör 
därmed föras med vägsamfälligheten.  

Utifrån andra medborgarförslag som inkommit till kommunen rörande 
hundrastgårdar i Finspångs centralort så har kommunen beslutat att på prov anlägga 
en hundpark i anslutning till Grosvadsområdet. Hundparken beräknas vara 
färdigställd till hösten och tillsyn av den sker i samarbete med en förening/nätverk. 
Efter att den har tagits i drift kommer en utvärdering ske innan eventuella ytterligare 
anläggningar kan komma till stånd. 

Med anledning av att Finspångs kommun inte är huvudman för allmän plats i 
Rejmyre så ses det inte möjligt utifrån det inkomna e-förslaget att kommunen 
tillskapar en hundrastgård i Rejmyre. Förslagsställaren uppmanas att ta kontakt med 
Rejmyre vägsamfällighet för fortsatt eventuell beredning av förslaget och dialog 
med kommunen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå e-förslaget om hundrastgård i Rejmyre 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Hundrastgård i Rejmyre 

Sammanfattning 

Hundägarna i Rejmyre önskar en hundrastgård i Rejmyre. 

Beskrivning 

Rejmyre 11 maj 2019 
Hundrastgård i Rejmyre 
 
Jag / Vi har varit i kontakt med er digitalt och uppmanats att samla 30 namnunderskrifter för att detta 
ska tas upp i kommunalnämnden. Det har snabbt blivit över det tredubbla antalet namnunderskrifter 
(98), så behovet är stort och stöds av Rejmyres innevånare. 
 
Rejmyre samhälle är en levande och aktiv ort med faciliteter som affär, distriktsvård, äldreomsorg, 

förskola, skola osv. I samhället finns människor i alla åldrar och med olika behov. 
 
Många av oss har sällskaps-, bruks-, eller jakthundar, vilket säkerligen kan stödjas av att hunden är 
människans bästa vän. Man skulle också kunna vända på det ”att låta människan vara hundens bästa 
vän” 
 
De flesta hundar i Rejmyre har inte möjligheten att ”fritt” kunna röra sig med andra hundar, att 
rangordna sig, som är ett naturligt sätt att vara för en hund. Detta är en konsekvens av det koppeltvång 
som finns i vårt samhälle. 
 
Jag menar inte med detta att hundar ska släppas lösa i ett samhälle med trafik i alla dess former (bil, 

moped, cykel, promenad osv), detta skulle med stor sannolikhet innebära ett riktigt kaos. Däremot ett… 
 
…förslag, en hundrastgård skulle vara en lösning. Vi har funnit en plats kallad ”Dalen” enligt Rejmyras 
adresskarta från 1975, som kunde vara lämplig. Vi har tänkt oss den nedre delen som inte hindrar P-
platser till aktiviteter som ”Rejmyre marken” eller ”Skogsröjet”. 
 
Bifogad ”skannad” lista med namnunderskrifter och en bild på den föreslagna platsen för hundrastgården 
 
Ser framemot en fortsatt dialog med er 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 Eva Kiusalaas 2019-05-20  

 

2 Mimmi Pettersson 2019-05-20  

 

3 Linda Maasing 2019-05-20  

 

4 Zandra Dahlberg 2019-05-20  

 

5 Jesper Heiskanen 2019-05-20  

 

6 Cissi Wärn 2019-05-20  

 

7 Mari Schilling 2019-05-20  

 

8 Ronnie Maxe 2019-05-20  

 

9 Pia Olofsson 2019-05-20  

 

10 Johnny Vinrot 2019-05-20  

 

11 Sofia Eriksson 2019-05-20  

 

12 Jan Eriksson 2019-05-20  

 

13 Karolina Gutsafsson 2019-05-20  

 

14 oläslig noname 2019-05-20  
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

 

15 Inga Wester 2019-05-20  

 

16 Johan noname 2019-05-20  

 

17 Michelle Jönsson 2019-05-20  

 

18 Agneta noname 2019-05-20  

 

19 Eivor Lindström 2019-05-20  

 

20 Inger Lindström 2019-05-20  

 

21 Elin Svanberg 2019-05-20  

 

22 Veronica Hjalmarsson 2019-05-20  

 

23 Emelie Kihlström 2019-05-20  

 

24 Christina G 2019-05-20  

 

25 oläsligt Jenny? 2019-05-20  

 

26 Stefan G 2019-05-20  

 

27 Elin Karlsson 2019-05-20  

 

28 Birgitta Johansson 2019-05-20  

 

29 Joacim Wall 2019-05-20  

 

30 Jan-Inge Wall 2019-05-20  

 

31 Eija Natjussi 2019-05-20  

 

32 Melker Bergström 2019-05-20  

 

33 Fredrik H 2019-05-20  

 

34 Anna Karlberg 2019-05-20  

 

35 Bert Ottosson 2019-05-20  

 

36 Lotta Wall 2019-05-20  

 

37 Jennie noname 2019-05-20  

 

38 Ulla Hallberg 2019-05-20  

 

39 oläsligt noname 2019-05-20  

 

40 oläsligt noname 2019-05-20  

 

41 oläsligt noname 2019-05-20  

 

42 oläsligt noname 2019-05-20  

 

43 Anna Källman 2019-05-20  

 

44 Maggan Oldestam 2019-05-20  

 

45 Alexander Näppi 2019-05-20  

 

46 Maud Engström 2019-05-20  

 

47 Maria noname 2019-05-20  

 

48 Pelle Larsson 2019-05-20  

 

49 Maria W 2019-05-20  

 

50 S Karlsson 2019-05-20  

 

51 Maria Karlsson 2019-05-20  

 

52 Jonas B 2019-05-20  

 

53 Lena Holm 2019-05-20  

 

54 Jörgen Skagerström 2019-05-20  

 

55 Anton Hietala 2019-05-20  
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

 

56 Sabina Creutz 2019-05-20  

 

57 Margareta Nyrén 2019-05-20  

 

58 Eva noname 2019-05-20  

 

59 oläsligt noname 2019-05-20  

 

60 Gunnel noname 2019-05-20  

 

61 Inger Frisk 2019-05-20  

 

62 Lennart noname 2019-05-20  

 

63 Ågemyr noname 2019-05-20  

 

64 Susanne Sjöholm 2019-05-20  

 

65 Jeanette Petersson 2019-05-20  

 

66 Annette noname 2019-05-20  

 

67 Micke W 2019-05-20  

 

68 oläsligt noname 2019-05-20  

 

69 Mats Claesson 2019-05-20  

 

70 Anna Samuelsson 2019-05-20  

 

71 Tina Englund 2019-05-20  

 

72 Erika Dolk 2019-05-20  

 

73 Monica Eriksson 2019-05-20  

 

74 Bertil Selling 2019-05-20  

 

75 Linda Selling 2019-05-20  

 

76 Cecilia Rosenberg 2019-05-20  

 

77 Karl Rosenberg 2019-05-20  

 

78 Öhman noname 2019-05-20  

 

79 Kristin noname 2019-05-20  

 

80 Göran Joelsson 2019-05-20  

 

81 Sandra Pettersson 2019-05-20  

 

82 Maud Andersson 2019-05-20  

 

83 Sannah Engman 2019-05-20  

 

84 Markus Frank 2019-05-20  

 

85 Anna Larsson 2019-05-20  

 

86 Eva Basil 2019-05-20  

 

87 Stefan Rehn 2019-05-20  

 

88 Siv M 2019-05-20  

 

89 Pia W 2019-05-20  

 

90 Ingrid Massing 2019-05-20  

 

91 Veronica Gabrielsson 2019-05-20  

 

92 Eva Lindström 2019-05-20  

 

93 Bengt Lindström 2019-05-20  

 

94 oläsligt noname 2019-05-20  

 

95 Familjen M 2019-05-20  

 

96 Elin Vestberg 2019-05-20  
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97 Torulf Claesson 2019-05-20  

 98 Hanna Svanberg 2019-05-20  

 99 Johanna Bergman 2019-07-27  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 293   Dnr: KS.2019.1228 
 
Svar på e-förslag hundrastgård i Rejmyre 

Beskrivning av ärendet 
Ett e-förslag har inkommit där förslagsställaren önskar att en hundrastgård 
anläggs i Rejmyre. E-förslaget har fått över 90 namnunderskrifter och enligt 
förslagsställaren är det många av invånarna i Rejmyre som har sällskaps-, bruks- 
eller jakthundar som ser positivt på förslaget.  

Förslagsställaren beskriver vidare att en lämplig plats för en hundrastgård skulle 
kunna vara ”Dalen” i Rejmyre.  Det är en grönyta i anslutning till Apoteksvägens 
östra sida i höjd med Backgårdsvägen.  

Vid kontakt med förslagsställaren så förklarar förslagsställaren att det finns en 
buskar och träd som kan utgöra del av hundrastgården och att det inte kommer 
störa andra verksamheter som exempelvis Skogsröjet eller Rejmyre marknad. 
Förslagsställaren förklarar även att det finns ett behov bland äldre personer som 
inte längre har den fysiska förmågan att kunna motionera sina hundar, vilket 
även medför att hundarna har svårt att socialisera sig.  

När det gäller den plats som förslagsställaren anger så är den planlagd som 
allmän plats, parkmark. Likt övriga tätorter utanför Finspångs centralort så är 
inte Finspångs kommun generellt inte huvudman för de områden som är 
planlagda som allmän plats utanför centralorten. Huvudman för allmän plats i 
Rejmyre och det föreslagna området är Rejmyre vägsamfällighet. Det innebär att 
det är Rejmyre vägsamfällighet som förvaltar och sköter såväl körvägar som 
gång- och cykelvägar och parkmark i Rejmyre. Dialog kring anläggande av en 
eventuell hundrastgård bör därmed föras med vägsamfälligheten.  

Utifrån andra medborgarförslag som inkommit till kommunen rörande 
hundrastgårdar i Finspångs centralort så har kommunen beslutat att på prov 
anlägga en hundpark i anslutning till Grosvadsområdet. Hundparken beräknas 
vara färdigställd till hösten och tillsyn av den sker i samarbete med en 
förening/nätverk. Efter att den har tagits i drift kommer en utvärdering ske innan 
eventuella ytterligare anläggningar kan komma till stånd. 

Med anledning av att Finspångs kommun inte är huvudman för allmän plats i 
Rejmyre så ses det inte möjligt utifrån det inkomna e-förslaget att kommunen 
tillskapar en hundrastgård i Rejmyre. Förslagsställaren uppmanas att ta kontakt 
med Rejmyre vägsamfällighet för fortsatt eventuell beredning av förslaget och 
dialog med kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå e-förslaget om hundrastgård i Rejmyre 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Rojyar Khalili 

2020-07-02  1 (1)  
Dnr KS.2020.0388  
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Kommunstyrelsen  

 
E-förslag barnomsorg i Grytgöl 

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 1:24.  

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och kortsiktiga 
åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades flera brister bland 
annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är klassificerad som 
lärarbostad.  

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 
personalens anställningsformer och likvärdig utbildning för samtliga barn och elever 
är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska avvecklas för att 
istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola vid närliggande 
områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Ett e-förslag har lämnats in till Finspångs kommun där 271 medborgare har skrivit 
under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska omsorgen i 
Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 
dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk 
natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 
gemenskap. En investering från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga 
lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl 
intill skolan. Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och 
kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och sena kvällar för 
skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen gynnar inte bara 
barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, Hällestad och 
Sonstorp som då inte behöver konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig del 
eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat 
invånarantal i kommunen.” 

Förvaltningen har utrett frågan i ärendet pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr: 
KS.2020-069 och beslut kommer att fattas i kommunstyrelsen. Utifrån detta föreslår 
förvaltningen att anse att e-förslaget behandlas i samma ärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

1. Att frågan behandlas inom ramen för pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr. 
KS.2020-069. 

2. Att anse e-förslaget besvarat. 

3. Att delge förslagsställaren beslutet.  
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e-förslag Barnomsorgsbehov på landsbygden 

Sammanfattning 

Behåll den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl. 

Beskrivning 

Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! 
Under många år har dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 
gemenskap. 
En investering från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl intill skolan. 
Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. 
Att bevara den pedagogiska omsorgen gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, Hällestad och Sonstorp som då inte behöver 
konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat invånarantal i kommunen. 

Annelie Joelsson 

annelie-joelsson@telia.com 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 Annelie Joelsson 
2020-
03-03 

 

 2 Frida Hedberg 
2020-
03-03 

 

 3 Anna Nordgren 
2020-
03-03 

 

 4 Jenny Andersson 
2020-
03-03 

Var med och rädda våran barnomsorg i grytgöl , en väl fungerande verksamhet där barnen är trygga och 
mår bra ! 

 5 
Andreas 

Thyselius 

2020-

03-03 
En självklarhet 

 6 
Mikael 
Lennartsson 

2020-
03-03 

 

 7 jimmy blom 
2020-
03-03 

 

 8 Jessica Eklund 
2020-

03-03 
 

 9 Rickard Joelsson 
2020-
03-03 
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

 10 Karin Hasselgren 
2020-
03-03 

 

 11 Tilde Adolfsson 
2020-
03-03 

jag är idag 18 år och jag ser tillbaka på min tid i föräldrahuset i Grytgöl med mycket värme och trygghet. 
jag önskar att mina egna barn ska få gå där när den tiden kommer. 

 12 Tobias Hellqvist 
2020-
03-03 

Bevara landsbygden, 
Tobias Hellqvist 

 13 Petra Hellqvist 
2020-
03-03 

 

 14 Lovisa Malmlöv 
2020-
03-03 

 

 15 jörgen adolfsson 
2020-
03-03 

 

 16 Linda Thyselius 
2020-
03-03 

 

 17 
Jan-Markus 
Furufrid 

2020-
03-03 

Ett väldigt bra och viktigt förslag! 

 18 
Carina 
Pettersson 

2020-
03-03 

 

 19 malin adolfsson 
2020-
03-03 

 

 20 Hanna Karlsson 
2020-
03-03 

 

 21 Anna Holm 
2020-
03-03 

 

 22 Kent Sepic 
2020-
03-03 

 

 23 Bo-Göran Wall 
2020-
03-03 

Ett självklart val för alla små orter i kommunen 

 24 Caroline Esping 
2020-
03-03 

Caroline Esping 

 25 
Therese 
Herrmann 

2020-
03-03 

 

 26 Daniel Widlund 
2020-
03-03 

 

 27 
Nathalie 
Falkenberg 

2020-
03-03 

 

 28 
Helene 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 29 Maria Karlsson 
2020-
03-03 

 

97



 Nr. Namn Datum Kommentar 

 30 Nina Bark 
2020-
03-03 

Nina Bark 

 31 Bo Tufvesson 
2020-
03-03 

 

 32 Sara Bäckstedt 
2020-
03-03 

 

 33 Matilda Blomgren 
2020-
03-03 

 

 34 Linnea Greve 
2020-
03-03 

 

 35 Monika Lantz 
2020-
03-03 

En väl fungerande barnomsorg behovs även på landsbyggden 

 36 Marcus Eriksson 
2020-
03-03 

 

 37 
Madeleine 
Sundin 

2020-
03-03 

 

 38 Pernilla Kratz 
2020-
03-03 

 

 39 
Sofia Arnell 
Johansson 

2020-
03-03 

Låt landsbygden få leva och barnen fortsätta gå i den trygga, välfungerande verksamheten i den 
pedagogiska omsorgen i Föräldrahuset. 

 40 Maria Johansson 
2020-
03-03 

 

 41 Per Lundgren 
2020-
03-03 

 

 42 Emma Persson 
2020-
03-03 

 

 43 Sara Widlund 
2020-
03-03 

 

 44 Stefan Hellqvist 
2020-
03-03 

Stefan Hellqvist 

 45 
Anders 
Brangenfeldt 

2020-
03-03 

 

 46 Linnea Påhlssob 
2020-
03-03 

 

 47 
Barbro 
Andersson 

2020-
03-03 

Jag stödjer förslaget 

 48 Henrik Karlsson 
2020-
03-03 

 

 49 Emma Fransson 
2020-
03-03 

Emma fransson 
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 50 
Sanna 
Brangenfeldt 

2020-
03-03 

 

 51 Joakim Hansen 
2020-
03-03 

 

 52 Emelie Epparn 
2020-
03-03 

 

 53 Sofia Friberg 
2020-
03-03 

 

 54 
Rasmus 
Adolfsson 

2020-
03-03 

 

 55 
Michael 
Einarsson 

2020-
03-03 

 

 56 Ellinor Karlsson 
2020-
03-03 

 

 57 Nora Nyander 
2020-
03-03 

 

 58 Adam Karlsson 
2020-
03-03 

 

 59 
David Grönlund 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 60 Niclas Goding 
2020-
03-03 

 

 61 
Marianne 
Einarsson 

2020-
03-03 

 

 62 Joakim Svensson 
2020-
03-03 

 

 63 Kirsi Salo 
2020-
03-03 

 

 64 Anna Håkanson 
2020-
03-03 

 

 65 Linus Andwrsson 
2020-
03-03 

 

 66 Fredrik Hurtig 
2020-
03-03 

Självklart ska det finnas valmöjligheter för alla föräldrar oavsett vart i Finspångs kommun man valt att bo. 
Att satsa på barn och landsbygd är för mig självklart. Barnen är vår framtid, en trygg miljö ger dom 

trygghet i livet som dom bär med sig ut i vuxen livet. 

 67 Pia Olsson 
2020-
03-03 

Pia olsson 

 68 Lina Fransson 
2020-
03-03 

Barnomsorgen i Grytgöl behövs, den är proffsig och den bör ni ta vara på istället för att lägga ner. Den är 
betydelsefull för invånarna både som arbetsplats och för barnomsorgen. 
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 69 Linn Laszlo 
2020-
03-03 

 

 70 Jonas Lindberg 
2020-
03-03 

 

 71 Emilie Karlsson 
2020-
03-03 

Emilie Karlsson 

 72 Maria Svensson 
2020-
03-03 

 

 73 Anna Johansson 
2020-
03-03 

 

 74 
Tomas 
Brynolfsson 

2020-
03-03 

 

 75 Marie Jansson 
2020-
03-03 

 

 76 Lisa Olsson 
2020-
03-03 

 

 77 Joakim Nyander 
2020-
03-03 

 

 78 Frida Malmlövt 
2020-
03-03 

 

 79 Jessica Sundén 
2020-
03-03 

 

 80 Mats Jansson 
2020-
03-03 

Landsbygden är också en del kommunen som måste ha se basala resurserna 

 81 Henrik Sundén 
2020-
03-03 

 

 82 Carin Hellqvist 
2020-
03-03 

Carin Hellqvist 

 83 Ann Hellqvist 
2020-
03-03 

 

 84 
Evelina 
Evertsson 

2020-
03-03 

 

 85 Pia Asplind 
2020-
03-03 

 

 86 Anna Pettersson 
2020-
03-03 

Levande landsbygd innefattar i allra högsta grad en fungerande barnomsorg! 

 87 Olof Lundström 
2020-
03-03 

 

 88 
Gustav 
Lundström 

2020-
03-03 
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 89 Julia Pettersson 
2020-
03-03 

 

 90 Marie Lycke 
2020-
03-03 

Marie Lycke 

 91 Ida Majala 
2020-
03-03 

 

 92 Jonas Karlsson 
2020-
03-03 

 

 93 Ulf Thyselius 
2020-
03-03 

 

 94 Camilla Eriksson 
2020-
03-03 

 

 95 
Joakim 
Andersson 

2020-
03-03 

 

 96 Anna Klingstedt 
2020-
03-03 

 

 97 Jessica Thyselius 
2020-
03-03 

 

 98 Anna Vilidu 
2020-
03-03 

 

 99 Emelie Lövstedt 
2020-
03-03 

 

 100 Nadja Jansson 
2020-
03-03 

 

 101 Erik Lundström 
2020-
03-03 

 

 102 Karl Andersson 
2020-
03-03 

 

 103 Sofia Sundkvist 
2020-
03-03 

 

 104 Emil Thollander 
2020-
03-03 

 

 105 
Veronica 
Nicklasson 

2020-
03-03 

En väldigt bra verksamhet som verkligen behövs! 

 106 Fredrik Sundén 
2020-
03-03 

 

 107 Tina Karlsson 
2020-
03-03 

 

 108 Jennifer Karlsson 
2020-
03-03 
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 109 Göran Lundström 
2020-
03-03 

Göran Lundström 

 110 
Therese 
Johansson 

2020-
03-03 

 

 111 Johan Fransson 
2020-
03-03 

 

 112 Anna Persson 
2020-
03-03 

 

 113 
Christoffer 
Davidsson 

2020-
03-03 

Vore tagist om föräldrahuset försvann, ta bara allt onödigt bilåkande det skapar, både för barnen säkerhet 
och miljön, är inte alla som jobbar i eller i närheten av Finspång, tryggheten barnen har i grytgöl med att 
få en lugn och trygg uppväxt i liten och tajt grupp av barn försvinner, fördelen med att lära känna de 

äldre barnen som redan finns på skolan och iom det få en lättare start i skolan när det väl är dags. 

 114 Anneli Thyselius 
2020-
03-03 

 

 115 Johanna Bjurvald 
2020-
03-03 

 

 116 Carl Lihnell 
2020-

03-03 
 

 117 Maria Karlsson 
2020-
03-03 

 

 118 Elin Ytterström 
2020-
03-03 

 

 119 Emma Andersson 
2020-

03-03 
 

 120 Jörgen Mossberg 
2020-
03-03 

 

 121 
Micaela 
Davidsson 

2020-
03-03 

 

 122 Linda Johansson 
2020-

03-03 
 

 123 Anna Furufrid 
2020-
03-03 

Anna Furufrid 

 124 Johan Ericsson 
2020-
03-03 

 

 125 Martin Johansson 
2020-
03-03 

Detta beslut motverkar ytterligare en levande landsbygd. Dessutom kan detta beslut inte ligga i linje med 
vision 3035 

 126 Evelina Karlsson 
2020-
03-03 

Evelina Karlsson 

 127 Timo Huovinen 
2020-
03-03 
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 128 Karin Folkesson 
2020-
03-03 

 

 129 Malena Asplind 
2020-
03-03 

 

 130 
Marianne 
Petersson 

2020-
03-03 

 

 131 Leif Karlsson 
2020-
03-03 

Leif Karlsson 

 132 Emma Wall 
2020-
03-03 

 

 133 Jennifer Rydell 
2020-
03-03 

 

 134 Caroline Jensen 
2020-
03-03 

 

 135 Frida Svensson 
2020-
03-03 

 

 136 Lena Svensson 
2020-
03-03 

 

 137 Dennis Jern 
2020-
03-03 

 

 138 Linda Davidsson 
2020-
03-03 

 

 139 Emma Söderberg 
2020-
03-03 

 

 140 Hanna Persson 
2020-
03-03 

Jag skriver på då jag tycker det är hemskt att vi på landet ska bli lidnande av kommunens besparings 
krav. En fsk som är full och barn står i kö till, hur ska dessa få plats på dom andra yttre fsk? Då blir ju 
nästa grupp av barn på landet undan skuffade och inte får plats där dom annars skulle. Nej detta är 
hemskt rent ut sagt! 

 141 
Carola 

Abrahamsson 

2020-

03-03 
 

 142 Frida Nordetun 
2020-
03-03 

 

 143 
Katharina 
Welander 

2020-
03-03 

 

 144 
Olga 
Mashnovskaya 

2020-
03-03 

 

 145 Petra Westerlund 
2020-
03-03 

 

 146 Maria Bjurgard 
2020-
03-03 
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 147 
Christin 
Adolfsson 

2020-
03-03 

Att vara leka tillsammans som små underlättar övergången till skolan och den nya miljön. Trygghet. 

 148 Ellen Hellqvist 
2020-
03-03 

Barnomsorg på landsbygden 

 149 Linda Svensson 
2020-
03-03 

 

 150 Johan Boström 
2020-
03-03 

 

 151 
Ann-christine 
Karlsson 

2020-
03-03 

 

 152 
Ing-Marie 
Carnestig 

2020-
03-03 

 

 153 Adrian Granath 
2020-
03-04 

 

 154 Lina Hoffren 
2020-
03-04 

 

 155 
Göran 
Gustavsson 

2020-
03-04 

 

 156 Erik Joelsson 
2020-
03-04 

 

 157 
Jenny Påhlsson 
Andersson 

2020-
03-04 

 

 158 Albin Eriksson 
2020-
03-04 

 

 159 
Christoffer 
Danborg 

2020-
03-04 

 

 160 Sanna Salo 
2020-
03-04 

 

 161 
Sirpa Olsson 
Siven 

2020-
03-04 

 

 162 Linda Sahlin 
2020-
03-04 

 

 163 
Fredrik 
Nicklasson 

2020-
03-04 

 

 164 
Sebastian 
Thyselius 

2020-
03-04 

 

 165 Lina Kagevik 
2020-
03-04 

 

 166 Tobias Wåhlin 
2020-
03-04 
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 167 Johan Gustafsson 
2020-
03-04 

 

 168 Kristin Grude 
2020-
03-04 

 

 169 Per Engström 
2020-
03-04 

Vi ska bevara den levande Svenska landsbyggden! 

 170 
Pontus 
Andersson 

2020-
03-04 

 

 171 Charlotte Eklund 
2020-
03-04 

 

 172 Inge Lindberg 
2020-
03-04 

Upplägget är välbekant ,förekommer på alla nivåer i samhället nu. 
Motsätter mej all form av utarmning av landsbygden. 

 173 
Katarina 
Lindberg 

2020-
03-04 

 

 174 Anna Drougge 
2020-
03-04 

 

 175 jörgen carlsson 
2020-
03-04 

Ja givetvis ska vi ha barn omsorg även i Grytgöl !! 

 176 
Christian 
Ytterström 

2020-
03-04 

 

 177 
Christian 
Wetterström 

2020-
03-04 

 

 178 Patrik Lindberg 
2020-
03-04 

Barnomsorgen på landet är nödvändigt. 

 179 Kristina Strand 
2020-
03-04 

 

 180 Emelie Szöcs 
2020-
03-04 

 

 181 Marie Öhlin 
2020-
03-04 

 

 182 Johanna Hagman 
2020-
03-04 

 

 183 
Madelene 
Evertsson 

2020-
03-04 

 

 184 Jessica Larsson 
2020-
03-04 

 

 185 Staffan Filipsson 
2020-
03-04 

Denna pedagogiska verksamhet behövs här ute för att behålla en levande landsbygd. 

 186 Heléne Havana 
2020-
03-04 
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 187 joachim Axelsson 
2020-
03-04 

 

 188 Sara Lindqvister 
2020-
03-04 

 

 189 
Britt-Marie 
Petersson 

2020-
03-04 

Hela kommunen ska leva, inte bara tätorten. Man ska kunna leva och bo på landsbygden. 

 190 Bengt Sundén 
2020-
03-04 

 

 191 Mattias Skogh 
2020-
03-04 

 

 192 
Therese 
Holmberg 

2020-
03-04 

 

 193 Emelie Sandell 
2020-
03-04 

 

 194 Sonja Vallner 
2020-
03-04 

 

 195 Lennart Fransson 
2020-
03-04 

Mona Fransson 
Lennart Fransson 

 196 Kristina Fransson 
2020-
03-04 

Kristina Fransson 

 197 
Fredrik 
pettersson 

2020-
03-04 

 

 198 Louise Gustafson 
2020-
03-04 

 

 199 Per Thyselius 
2020-
03-04 

 

 200 Emil Hellström 
2020-
03-04 

 

 201 Pernilla Eklund 
2020-
03-04 

 

 202 Kajsa Lantz 
2020-
03-04 

 

 203 Caroline Eklund 
2020-
03-04 

 

 204 Evelina Joelsson 
2020-
03-04 

 

 205 Mia Ödman 
2020-
03-04 

 

 206 Elisabet Jern 
2020-
03-04 

Jag reagerar starkt på att ni tänker lägga ner den pedagogiska barnomsorgen i Grytgöl. Det är en 
välfungerande enhet där barnen känner sig trygga och sedda och att skjutsa barnen till olika ställen 
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skapar oro både hos föräldrar och barn. Att ni påstår att det är för att lokalerna inte håller måttet är det 
ingen som tror på! Allt handlar om pengar och det borde finnas andra sätt att spara på.Jag vet också att 
Finspångs kommun har anställt en utvecklingsstrateg och det är väl bra,men varför ska utvecklingen på 
landet backa till förmån för utvecklingen i tätorten ? Vi som bor på landet betalar också skatt ! En känd 
företagsledare sa " Vad får VI för pengarna"?? Vi lansbygdsbor säger detsamma! / Elisabet Jern (bor i 
Grytgöl) 

 207 Bo Jern 
2020-
03-04 

Låt våra barn få behålla tryggheten i den fina pedagogiska barnomsorgen i Grygöl! Spara på annat som 
inte drabbar barn och familjer.Det gör ont i mig när jag tänker på framtiden för dom små!! Hands off!!! 
/Bo Jern 

 208 Jonas Arvidsson 
2020-
03-04 

 

 209 Pelle Ödman 
2020-
03-04 

 

 210 Tomas Lycke 
2020-
03-04 

Tomas Lycke 

 211 Annelie Thyselius 
2020-
03-04 

 

 212 Marie Lundström 
2020-
03-04 

 

 213 Marcus Sjölund 
2020-
03-04 

 

 214 Peter Olsson 
2020-
03-04 

 

 215 Fredrik Kielén 
2020-
03-04 

 

 216 daniel thyselius 
2020-
03-04 

 

 217 Åsa Andersson 
2020-
03-04 

 

 218 Carina Adolfsson 
2020-
03-04 

 

 219 
Anders 
Bygghammar 

2020-
03-04 

 

 220 Patrik Eloff 
2020-

03-04 
 

 221 Fredrik Hörberg 
2020-
03-05 

 

 222 Jenny Sigurd 
2020-
03-05 

 

 223 Daniel Svensson 
2020-

03-05 
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 224 
Christina 
Andersson 

2020-
03-05 

christina andersson 

 225 
Annika Lindwall 
Davidsson 

2020-
03-05 

Annika Lindwall Davidsson 

 226 Jessica Jernberg 
2020-
03-05 

 

 227 Daniel Pettersson 
2020-
03-05 

 

 228 
Jörgen 
Johansson 

2020-
03-05 

 

 229 
Jan-Erik 
Fransson 

2020-
03-05 

Jan-Erik Fransson 

 230 Joanna Olsson 
2020-
03-05 

 

 231 
Eva-Karin 
Hörberg 

2020-
03-05 

 

 232 
Ann-Margret 
Blomquist 

2020-
03-05 

 

 233 
Per-Anders 
Hörberg 

2020-
03-05 

 

 234 Gudrun Karlsson 
2020-
03-05 

 

 235 Dan Pettersson 
2020-
03-05 

 

 236 
Anna-greta 
Lundström 

2020-
03-05 

 

 237 Stefan Hörberg 
2020-
03-05 

 

 238 Anette Holmgren 
2020-
03-05 

 

 239 Sara Wikman 
2020-
03-06 

Givetvis ska barnomsorgen i Grytgöl finnas kvar! 

 240 
Therese Hörberg 
Axelsson 

2020-
03-06 

 

 241 Henrik Axelsson 
2020-
03-06 

 

 242 Bettis Wall 
2020-
03-06 

 

 243 
Susanne 
Henrysson 

2020-
03-06 
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 244 Lars Andersson 
2020-
03-06 

 

 245 
Susanne 
Åkerlund 

2020-
03-06 

Varför slopa en väl fungerande kommunal barnomsorg.Barnen på landsbygden behöver tryggheten och 
närheten till sin blivande skola och sitt hem Mvh Susanne Åkerlund 

 246 
Christopher 
Friberg 

2020-
03-06 

 

 247 Mats Johansson 
2020-
03-06 

 

 248 Agnes Johansson 
2020-
03-06 

 

 249 Maria Mossberg 
2020-
03-06 

 

 250 Pernilla Rydell 
2020-
03-06 

Pernilla Rydell 

 251 
Elisabeth 
Eriksson 

2020-
03-07 

 

 252 Lotti Albinsson 
2020-
03-07 

Självklart behövs barnomsorgen i Grytgöl. 
Har fungerat så bra i så många år. 
Samarbetet med skolan är dessutom väldigt bra för barnen. Det blir inget stort steg att börja skolan när 
barnen känner de större eleverna och även personalen. 
Urdumt beslut!!! 
Vi på landsbygden betalar också skatt, men vad får vi för de pengarna??? 

 253 Jerker Svensson 
2020-
03-07 

 

 254 Julia Svensson 
2020-
03-07 

 

 255 Evelina Svensson 
2020-
03-07 

 

 256 Elin Hellström 
2020-
03-08 

 

 257 Göran Johnsson 
2020-
03-08 

 

 258 Marina Niklasson 
2020-
03-08 

 

 259 Benny Nicklasson 
2020-
03-08 

 

 260 Patrik Nord 
2020-
03-09 

Patrik Nord 

 261 Linda Andersson 
2020-
03-09 
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 262 Conny Marchall 
2020-
03-09 

 

 263 Filip Lavrot 
2020-
03-09 

 

 264 Louise Holmgren 
2020-
03-09 

 

 265 Henrik Hoffrén 
2020-
03-09 

 

 266 Linda Dyverfeldt 
2020-
03-09 

Att ta bort en verksamhet där barn och föräldrar stortrivs och alltid har långa köer utan att erbjuda andra 
alternativ är så sorgligt. 
Värna om landsbygden gör man inte genom att låta familjer köra till Finspång för att få barnomsorg. 

Barnen missar då också gemenskapen med andra barn som bor i närområdet. 
Satsa på barnomsorgen på landet! 

 267 Ida Johansson 
2020-
03-10 

 

 268 Emelie Dacke 
2020-
03-10 

 

 269 Anders Eriksson 
2020-
03-12 

Finspångs kommun har i stora ordalag sagt att man ska vara 30000 invånare om några år. Samtidigt ser 
man hur man försämrar för barnfamiljer i både Grytgöl och i Ekedahl, tror man då att unga familjer lockas 
till kommunen. Finns det andra ställen att bosätta sig på?? Så vitt jag vet är det inte något överskott på 
direkt byggbara platser utan det planeras enbart. Sätt fart som man till exempel gjort i Mjölby, ort i 
jämförbar storlek, där kommunen bara växer eftersom unga familjer bygger o flyttar dit, se och lär. Ett 
exempel bara, två höginkomsttagare på väg till Finspång hörde sig för hos kommunen om byggbara 
tomter, fanns inga, i Svärtinge fanns omgående plats att bygga varför man bosatte sig där. Deras 
samlade skatteintäkt hade sannolikt räckt både till förskola i Grytgöl och fritis i Ekesjö. 
Vet inte heller vad tystnaden från ledande politiker betyder i fallet med Grytgöl, är ni helt i händerna på 
tjänstemännen eller vad är det ni vill. Tänk om och gör rätt så att Finspång blir en trivsam kommun, inte 
bara i centralorten. Ekonomin går nog att kunna lösa på något sätt, folk som vill bo här generar ju 
skatteintäkter. 

 270 
Yvonne 
Gustavsson 

2020-
03-13 

Hela Sverige ska leva. Alla ska inte behöva bo i städer för att få God service 

 271 Carola Hedlund 
2020-
03-13 

 

 

110



111



112



113



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 6 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 294   Dnr: KS.2020.0388 
 
Svar på E-förslag barnomsorg i Grytgöl 

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 1:24.  

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och 
kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades flera 
brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är 
klassificerad som lärarbostad.  

Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 
personalens anställningsformer och likvärdig utbildning för samtliga barn och 
elever är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska 
avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola 
vid närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Ett e-förslag har lämnats in till Finspångs kommun där 271 medborgare har 
skrivit under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska 
omsorgen i Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 
dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk 
natur. De har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark 
gemenskap. En investering från kommunen behövs för att förbättra redan 
befintliga lokaler där den pedagogiska omsorgen bedrivs med perfekt läge 
centralt i Grytgöl intill skolan. Samarbetet mellan barnomsorgen och skolan löser 
på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten tidig morgon och 
sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen 
gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i 
Ljusfallshammar, Hällestad och Sonstorp som då inte behöver konkurrera om 
barnomsorgsplatserna, en viktig del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin 
vilja till en levande landsbygd och ökat invånarantal i kommunen.” 

Förvaltningen har utrett frågan i ärendet pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr: 
KS.2020-069 och beslut kommer att fattas i kommunstyrelsen. Utifrån detta 
föreslår förvaltningen att anse att e-förslaget behandlas i samma ärende.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
1. Att frågan behandlas inom ramen för pedagogisk omsorg i Grytgöl Dnr. 

KS.2020-069. 

2. Att anse e-förslaget besvarat. 

3. Att delge förslagsställaren beslutet 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 7 (91) 
Sammanträdesdatum:  
2020-08-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Anders Pantzar 

2020-06-23  1 (2)  
Dnr KS.2020.0691  

  

 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24 

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad 
dagbarnvårdarhuset. I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört 
inspektioner och kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen 
påvisades flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att 
lokalen är klassificerad som lärarbostad. Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig  

 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig 

 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal 

 ventilationen är inte tillräcklig och  

 hygienutrymmen saknas. 

 

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola  
Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. 
I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal som bedrivs undervisning och 
utbildning.  
 

Enligt skollagen  25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för förskola 
eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare 
önskar det.  

 

Nyttjanderättsavtal 
Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 
föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn och 
utbildning skulle ansvarar för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande detta.  
För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att formalisera 
ärendet genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs kommun och 
Grytgöls framtidsförening, ( bilaga 1) avtalet går ut på att föreningen avgiftsfritt 
nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för myndighetskrav. 
Finspångs kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska verksamheten. 
Under 2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav ställdes på 
verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då- dock saknas 
en skriftlig uppsägning. Detta innebär formellt att nyttjanderättsavtalet gäller fram 
tills 20210731.  
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Anders Pantzar 

2020-06-23  2 (2)  

Dnr KS.2020.0691  

  

 

 

Förvaltningens förslag 
Utifrån den samlade bedömningen, underlag från bygg- och miljöenhetens tillsyn, 
personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga barn och elever 
och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 1:24, ska 
avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av förskola vid 
närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  
 
Det finns också möjlighet att verksamheten bedrivs i enskild regi för att tillgodose 
medborgarnas önskemål om pedagogisk verksamhet i Grygöl.  Förvaltningen kan 
proaktivt arbeta för att en enskild huvudman ska ansvara för pedagogisk 
verksamhet i Grytgöl.  Detta under förutsättning att enskild huvudman ansöker om 
rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.   
 
Förvaltningen kan också uppdra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 
nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten fortsätter i 
nuvarande form.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige någon av nedanstående 
alternativ: 
 
a) Att avveckla verksamheten från 20201231. 
b) Att förvaltningen får i uppdrag att säkra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 
att nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten 
fortsätter i nuvarande form.  
c) Att fram till och med 20201130 möjliggöra för enskild huvudman att 
inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet att 
köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild huvudman 
ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.  Om ingen 
intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten från och med 20201231. 
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1 

 

Sammanfattning 

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Dagbarnvårdarhuset, Göl 
1:24.  
 
I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och 
kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen påvisades 
flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen 
är klassificerad som lärarbostad.  
 
Utifrån en samlad bedömning, underlag från bygg- och miljöenhetens 
tillsyn, personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga 
barn och elever och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten 
vid Göl 1:24, ska avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ 
verksamhet i form av förskola vid närliggande områden i Ljusfall eller 
Sonstorp och för framtida placering i Hällestad. 
 
I rapporten redogörs de olika myndighetskraven utifrån skollag, plan- och 
bygglagen, arbetsmiljölagen samt kostnader för ombyggnation av fastighet. 
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Bakgrund 

Sektor utbildning har genomfört översyn över strukturen på samtliga kommunens skolor och 
förskolor, med syfte att säkra att alla barn och elever ska erbjudas utbildning som är likvärdig 
och av hög kvalitet.   

Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad dagbarnvårdarhuset. 
Verksamheten består av fyra dagbarnvårdare med 15 barn i ålder, 1 till 5 år. 
Dagbarnvårdarhuset ingår i översynen.  

I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört inspektioner och kortsiktiga åtgärder 
har genomförts. Den senaste tillsynen utfördes den 19 maj 2019 och flera brister påvisades, 
bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att lokalen är klassificerad som 
lärarbostad.  

Bygg och miljöenheten menar att vid ansökan om bygglov ska en situationsplan, planritning, 
verksamhetsbeskrivning, anmälan om kontrollansvarig samt ett tillgänglighetsutlåtande 
bifogas. Inför ett startbesked ska även kontrollplan och övriga tekniska handlingar lämnas in, 
vilket har saknats. 

 

Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig  
 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig 
 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal 
 ventilationen är inte tillräcklig och  
 hygienutrymmen saknas. 

 

Den 20 januari 2020 fattade dåvarande utbildningschef beslut om att inte åtgärda bristerna. 
Utbildningschefen  fattade ett delegationsbeslut om att verksamheten i dagbarnvårdarhuset, 
Göl 1:24, skulle upphöra från och med den 1 juli 2020. 

13 medborgare yrkade hos förvaltningsrätten att beslutet skulle upphävas.  Den 12 juni 2020 
bedömde Förvaltningsrätten följande: 

”Även om det inte finns en skyldighet enligt skollagen (2010:800) att erbjuda pedagogisk 
verksamhet är beslutet vidare av sådan karaktär att det påverkar utformningen av kommunens 
politik inom nämndens verksamhetsområde. Beslutet får också anses ha en direkt påverkan på 
kommunstyrelsens verksamhet, eftersom utbudet och valmöjligheterna av barnomsorg inom 
kommunen påverkas. Beslutet måste därför anses avse i vart fall omfattningen och kvaliteten 
av den verksamhet som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde. Ett sådant beslut får 
enligt 6 kap. 38 § kommunallagen inte delegeras från nämnden till en tjänsteman. Chefen för 
sektor utbildning har därmed överskridit sin befogenhet genom att besluta om avveckling av 
den aktuella verksamheten. Beslutet ska därför upphävas. ” (Dnr: KS.2020.0180)  
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Medborgare har samlat namnunderskrifter, skickat in klagomål till Finspångs kommun, och e-
förslag ( Dnr. KS. 2020.0388) har lämnats in till där förslagsställaren vill behålla den 
kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl.  

 

Översyn Finspångs kommuns skolstruktur 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål 
som innebär att, Finspång ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har 
ett antal centrala fokusområden formulerats. Bland annat att Finspångs skolor ska vara bäst i 
regionen.  

På uppdrag av kommunfullmäktige har sektor utbildning genomfört en översyn över förskole- 
och grundskoleorganisationen. Syftet är att organisera resurseffektiva verksamheter med hög 
kvalitet och goda resultat där alla barn och elever erbjuds utbildning som är likvärdig och av 
hög kvalitet. (Dnr. KS. 2019.1207)  

Finspångs kommun står som en rad andra kommuner inför en del utmaningar som 
verksamheterna i förskola och grundskola påverkas av. Kommunen strävar efter tillväxt och 
genom att erbjuda bra förskolor och skolor kan sektorn attrahera invånare. Samtidigt som 
sektorn står inför ekonomiska utmaningar och behöver skapa resurseffektiva verksamheter så 
att en större del av skolpengen går till barn och elevers lärande.  

I utredningen föreslås det bland annat:  

• sammanhållna enheter från förskoleklass till åk 6 

• åk 7-9 skolor där särskolan integreras. 

• grundskolor med parallella klasser 

• förskole-enheter med minst 4 avdelningar  

• och att skapa lokaler med flexibilitet för framtida förändringar i grupper och/eller    
omvärlden. 

För att uppnå dessa mål har förvaltningen bland annat föreslagit kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktiga en nybyggnation av en ny förskola med fyra, helst sex avdelningar i 
Hällestad.  Med detta i bakgrund kan det påverka beslutet om verksamheten i Grytgöl.  

 

Var kommer Finspång att växa enligt 

översiktsplan?  

Bedömningen är att huvuddelen av befolkningstillväxten fram till 2035 sker inom Finspångs 
tätort med omnejd. Den bedömningen grundar sig bland annat på att de som flyttar till 
Finspång oftast flyttar till tätorten, oftast till de östra delarna. Även de som flyttar inom 
Finspång väljer i störst utsträckning att flytta till tätorten och vanligen till de östra delarna. 
Detta möjliggörs både genom förtätning inom nuvarande tätort men också genom att nya 
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områden för bostäder, service och verksamhet utpekas. Tätortsnära orterna Falla, Butbro och 
Lotorp kommer att knytas ihop med Finspångs tätort. I övriga Finspång kommer troligtvis de 
orter som redan idag har både kommersiell och offentlig service växa i första hand. I 
översiktsplanen beskrivs inte Grytgöl som ett prioriterat område. 

En ökande befolkning innebär ett större underlag för service och handel i främst tätorten. 
Samtidigt betyder befolkningsökning att kraven på tillgång till samhällsservice i form av 
förskolor, skolor samt vård och omsorg ökar. Det innebär att betydande investeringar behöver 
ske inom den kommunala verksamheten i hela Finspång. 

Grytgöls skola har idag 57 elever, men lokalerna har kapacitet för 65 elever. Utifrån idag 
inskrivna elever på skolan, utan hänsyn till eventuellt skolval, in- eller utflyttning kommer 
elevantalet att överstiga 65 från år 22/23. 

Enligt framskrivningen beräknas västra landsbygden öka med 18 elever fram till 2024. 
Förskolorna i området är lokaliserade på olika platser med små enheter som försvårar 
samordning och ett effektivt nyttjande.  

Lokalerna för pedagogisk omsorg i Grytgöl har brister bland annat utifrån miljöaspekter. För 
att möta ett större elevunderlag, ge utrymme för Grytgöls ”överskjutande” elever samt för att 
resurseffektivt samordna förskola i området anser sektor utbildning att en utveckling ska ske 
vid Hällestad. Förslaget är att bygga ut Hällestads skola med minst tre klassrum samt att en 
nybyggnation av förskola med minst fyra avdelningar, helst sex avdelningar. (Dnr. KS. 
2019.1207) 

 

Vad är pedagogisk omsorg? 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där 
personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan 
också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild 
lokal. 

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som 
går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande 
och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Kommunen ska systematiskt 
följa upp och utvärdera verksamheten. 

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att: 

 lokalerna ska vara ändamålsenliga 
 det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 

omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 
 verksamheten ska utgå från barnets bästa 
 barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. 

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan 
bedriva pedagogisk omsorg.  
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Själva begreppet ”huvudman” är en förvaltningsrättslig term som syftar på den myndighet 
eller annan likartad organisation som har ansvaret för en viss verksamhet. Här menas alltså 
den organisation, kommun eller myndighet som har ansvaret för en skola. Det offentliga 
skolväsendet har det allmänna som huvudman medan fristående skolor har enskild som 
huvudman. 

Enskild är antingen en privatperson eller en juridisk person. I förenklade termer oftast ett 
företag. 

En fristående huvudman/enskild huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från 
kommunen.  

Det finns många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till 
exempel: 

 en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem 
 en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal 
 flerfamiljslösningar där barnen turas om att vara i de olika familjernas hem eller i en 

särskild lokal 
 fristående huvudmän som anställer personal i bolagsform. Verksamheten bedrivs då 

oftast i de anställdas hem. 
 

Enligt skollagen  25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för förskola eller 
fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 
Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 

 

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk 

omsorg och förskola 

Förskolan styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för 
pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna 
förutsättningar.  I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel 
förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet 
som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet. 

I förskolan bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska 
skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. För pedagogisk 
omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om det anges särskilt. 

Därmed finns det stora kvalitativa skillnader mellan de olika verksamhetsformerna.  
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Pedagogisk omsorg i Göl 1.24 

Personalen vid dagbarnvårdarhuset är anställda av Finspångs kommun och har sin 
grundanställning som dagbarnvårdare med uppdrag att bedriva verksamhet i sina hem. 
Personalen har inte bedrivit verksamhet i sina bostäder sedan 1997 och därmed kan inte 
Finspångs kommun, som arbetsgivare, förvänta sig att de ska bedriva verksamhet i sina hem 
igen. En orsak till detta är bland annat att det skulle krävas verksamhetsanpassningar i deras 
hem.  

Idag arbetar fyra dagbarnvårdare, (3 årsarbetare) i verksamheten och 15 barn finns inskrivna i 
ålder 1-5 år. Då Göl 1:24 ligger i anslutning till Grygöls skola samordnas fritidsverksamheten 
och den pedagogiska omsorgen morgon och eftermiddag.  

 

Nyttjanderättsavtal 

Personalen vid den pedagogiska verksamheten är från början anställda som dagbarnvårdare 
med uppdrag att driva verksamhet i sina hem. 1997 skrevs ett ärende av dåvarande 
områdeschef för Grytgöl att utöka lokalerna ( Göl 1:2424)  för att bedriva 
dagbarnvårdverksamhet (Dnr: 97.0025 611) . Skolnämnden beslutade att inte medge 
utökning. Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 
föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn och utbildning 
skulle ansvara för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande detta.  

 För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att formalisera ärendet 
genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs kommun och Grytgöls 
framtidsförening ( bilaga nyttjanderättsavtal).  Avtalet går ut på att föreningen avgiftsfritt 
nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för myndighetskrav. Finspångs 
kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska verksamheten.  

Under 2016/2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav ställdes på 
verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då - dock saknas en skriftlig 
uppsägning. Detta innebär formellt att nyttjanderättsavtalet gäller fram tills 20210731.  

 

Myndighetskrav  

1997 gjordes en ändring av verksamhet i fastigheten utan att bygglov söktes. Detta innebär att 
den verksamhet som nu bedrivs inte är laglig utifrån plan- och bygglagen, PBL. 
Fastighetsägaren har fått möjlighet att söka lov i efterhand. Detaljplanen är avsedd för allmänt 
ändamål, i detta inryms verksamhet för kommun, stat eller landsting. 

Vid en ansökan om bygglov ska en situationsplan, planritning, verksamhetsbeskrivning, 
anmälan om kontrollansvarig samt ett tillgänglighetsutlåtande lämnas in. Inför ett startbesked 
ska även kontrollplan och övriga tekniska handlingar som ex brandskyddsbeskrivning lämnas 
in. Kontrollplanen ska ta upp punkter som är viktiga för att redovisa att byggnaden tekniskt 
uppfyller kraven för verksamheten, som ex ventilation. 
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Innan den som söker lov lämnar in en ansökan är det viktigt att denne går igenom vilka krav 
som ställs på den aktuella verksamheten. Är det möjligt att byggnaden uppfyller kraven? 
Finns utrymme för det antal barn/personal som önskas i verksamheten? Innebär den nya 
användningen krav på ombyggnation, tillbyggnad mm? I detta fall med barnomsorg är det inte 
bara inomhusmiljö som är viktig, utan det ska även finnas tillräcklig och tillgänglig 
utomhusmiljö. Detta ska redovisas i samband med verksamhetsbeskrivning och på 
situationsplan. Till detta ska även parkeringsytor för föräldrar och personal redovisas. 

Om ett lovföreläggande inte följs ska nämnden gå vidare med ett rättelseföreläggande. Ett 
rättelseföreläggande innebär att den olovliga verksamheten tas bort, i detta fall att byggnaden 
åter blir en bostadslägenhet. 

Ett rättelseföreläggande kan förenas med vite. Ett rättelseföreläggande riktas mot den som är 
fastighetsägare eller ägare av byggnadsverket. 

 

Objektbeskrivning Göl 1;24 

Objektet, Göl 1:24, är ett enplans parhus med källare byggt på 1950- talet som lärarbostad vid 
Rommetorpsvägen 22 i Grytgöl. Fastigheten ägs av Finspångs kommun och den västra delen 
hyrs ut som lägenhet och kommunal pedagogisk verksamhet bedrivs i den högra delen. Det 
finns tre rum, en toalett och ett kök. Grundläggningen är betonggolv och murade källarväggar, 
mellanbjälklag av betong, stomme av blå lättbetong och vindsbjälklag av trä. Det finns 
självdragsventilation i lägenheten och mekanisk ventilation vid den pedagogiska 
verksamheten.  

Fasaden är putsad och huset har tvåglasfönster. Huset har vattenburen värme med 
markvärmepump.  

 

Identifierade renoveringsbehov och kostnader  

Kalkylen är en grov uppskattning och är baserad på standardytor för pedagogisk verksamhet 
inom kommunen. Fastighetsavdelningen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas. 
 

Ombyggnation 

 Anpassning av lokalytor för 15 barn samt personal 
 Befintlig lägenhet byggs om till kapphall, kök, WC, RWC samt personalrum. 
 För att uppfylla dagens energikrav för byggnaden så tilläggs isoleras väggar samt tak. 
 Entrén  tillgänglighets anpassas med bredare dörr och dörrautomatik samt ramp 
 Entrén asfalteras.  
 Nya ytskikt samt ny ventilation för byggnaden. 

 
Utbyggnad 

 Respektive barn skall ha en lekyta inomhus på ca 10m² vilket ger en total byggyta om 
150m² 

 Tänkt utbyggnad placeras på baksidan mot befintlig lekplats och får en kallkällare på 
grund av de stora nivåskillnaderna. Lekplatsen tillgänglighets anpassas 
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Kalkylen är en grov uppskattning på grund av att ritningar och underlag saknas i 
ärendet. 

 
 

Åtgärd Slag kalkyl 

Utbyggnad för 15 barn 150m² med kallkällare 2 544 000kr 
Anpassning av byggnaderna Tak, väggar, samt källare 250 000kr 
Nya ytskikt Målning, mattor, fönster 180 000kr 
Tilläggsisolering Väggar, tak 150 000kr 
Tillgänglighetsanpassning Entré 80 000kr 
Asfaltering Entré 70 000kr 
Ventilation Befintlig byggnad 250 000kr 
Utbyggnad av värmesystem Bergvärmepump 150 000kr 
Tillgänglighetsanpassning Lekplats med fallskydd 350 000kr 
Arkitekt Ritningar 40 000kr 
Konsulter Brand, Tillgänglighet 40 000kr 
Bygglov  18 000kr 
Total byggkostnad  4 122 000kr 

 
 
 
Förvaltningen rekommenderar inte alternativet att anpassa fastigheten Göl 1:24 för 
pedagogisk verksamhet. Även om ombyggnationen skulle finansieras av Finspångs kommuns 
gemensamma budget för fastighetsinvesteringar belastas sektor utbildning för kostnaderna för 
räntor och avskrivningar.  Finspångs kommun bör investera i en ny byggnation av en större 
förskola i Hällestad istället.  
 
 
 

Ekonomi 

Precis som många andra kommuner står Finspångs kommun inför ekonomiska utmaningar 
och sektor utbildning prognostiserar ett budgetresultat på minus 11, 8 miljoner för 2020.  
 
Sektorn vill förändra organisationen genom att erbjuda resurseffektiva verksamheter med hög 
kvalitet och goda resultat.  Ett sätt att uppnå detta är att satsa på förskolor med fler 
avdelningar som möjliggör goda förutsättningar för samordning och effektivisering.  
 
Sektor utbildning har följande kostnader per år för att driva Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl: 
 

 Personalkostnader  1 260 000 kr 

 Omkostnadsersättning    130 000 kr 

Detta betyder att sektor utbildning skulle spara 1 390 000 kr per år genom att placera barnen 
på andra förskolor och flytta personalen till lediga tjänster på andra förskolor. 
 
Dessutom skulle Finspångs kommun spara in hyreskostnaderna för fastigheten vid en 
avyttring av den. 
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De schablonberäknade kostnaderna för hela huset är 100 000 kr och hyresintäkterna för den 
del av huset som hyrs av en privatperson är 36 000 kr. Det betyder att kommunen skulle spara 
64 000 kr per år och dessutom få en intäkt för försäljningen. 
 
Kommunen sparar också in kostnaden för den nödvändiga renoveringen på 4 122 000 kr. 
 

Medborgarperspektivet  

Frågan gällande verksamhetens avveckling har väckt opinion hos medborgarna i Grytgöl.  

Medborgarna anser att alla har rätt till en kommunal förskola eller pedagogisk omsorg, 
oavsett om man bor på landsbygden eller centralt. De menar att kommunen förespråkar att de 
som vårdnadshavare ska ha rätt att välja omsorg för sina barn, men tar bort en av 
valmöjligheterna – pedagogisk omsorg. En nedläggning av den pedagogiska omsorgen i 
Grytgöl skulle innebära ett antal timmar i bil för barnen varje vecka. Barnens tid för 
fritidsaktiviteter skulle minska. En nedläggning av verksamheten påverkar även familjens 
ekonomi och har en negativ inverkan på miljön. Det är vidare en stor trygghet för barnen att 
ha sin framtida skola i anslutning till den pedagogiska omsorgen. Ett tätt samarbete mellan 
skolan och den pedagogiska omsorgen gör att barnen  får en naturlig vana och trygghet av 
skolan. Denna försvinner genom nedläggningen. Om förskolor och pedagogisk verksamhet på 
landsbygden läggs ner kommer landsbygden att sakta att avvecklas.   

13 medborgare yrkade hos förvaltningsrätten att beslutet skulle upphävas. Finspångs kommun 
har fått klagomål gällande ärendet och namninsamling med 93 underskrifter har skickats till 
Finspångs kommun.  

Ett e-förslag ( Dnr. KS. 2020.0388) har lämnats in till Finspångs kommun där 271 
medborgare har skrivit under. Förslagsställaren vill behålla den kommunala pedagogiska 
omsorgen i Grytgöl. Förslagsställaren har skrivit följande:  

”Den kommunala pedagogiska omsorgen i Grytgöl behövs! Under många år har 
dagbarnvårdarna arbetat för att Grytgöls barn ska få en trygg uppväxt i fantastisk natur. De 
har välkomnat alla nya familjer på orten och bidragit till en stark gemenskap. En investering 
från kommunen behövs för att förbättra redan befintliga lokaler där den pedagogiska 
omsorgen bedrivs med perfekt läge centralt i Grytgöl intill skolan. Samarbetet mellan 
barnomsorgen och skolan löser på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt fritidsverksamheten 
tidig morgon och sena kvällar för skolbarnen i Grytgöl. Att bevara den pedagogiska omsorgen 
gynnar inte bara barnfamiljerna i Grytgöl utan även barnfamiljerna i Ljusfallshammar, 
Hällestad och Sonstorp som då inte behöver konkurrera om barnomsorgsplatserna, en viktig 
del eftersom Finspångs kommun uttryckt sin vilja till en levande landsbygd och ökat 
invånarantal i kommunen.” 

 

Barnomsorg i Grytgöl 

Finspångs kommun har sedan 2016 godkänt enskild huvudman att bedriva pedagogisk 
omsorg i Grytgöl. Huvudmannen har rätt att ansöka bidrag för 18 barn men har idag 9 barn 
inskrivna. Verksamheten ligger ca 300 m från Grytgöl skola.  
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2020-§ 295   Dnr: KS.2020.0691 
 
Pedagogisk omsorg i Grytgöl, Göl 1:24 

Beskrivning av ärendet 
Sektor utbildning bedriver pedagogisk omsorg i Göl 1:24 även kallad 
dagbarnvårdarhuset. I olika omgångar har bygg och miljöenheten genomfört 
inspektioner och kortsiktiga åtgärder har genomförts. Vid den senaste tillsynen 
påvisades flera brister bland annat att bygglov saknas för verksamheten och att 
lokalen är klassificerad som lärarbostad. Bygg och miljöenheten beskriver att: 

 lokalen inte är ändamålsenlig  
 inne- och ute-miljön är inte tillgänglig 
 arbetsmiljön är inte optimal för varken barn eller personal 
 ventilationen är inte tillräcklig och  
 hygienutrymmen saknas. 

Kvalitativa skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola  

Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk 
omsorg. I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal som bedrivs 
undervisning och utbildning.  
 

Enligt skollagen 25 kapitlet 2 § ska kommunen sträva efter att i stället för 
förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets 
vårdnadshavare önskar det.  

Nyttjanderättsavtal 

Finspångs kommun och Grytgöls framtidsförening slöt ett avtal 1999 om att 
föreningen skulle hyra Göl för föreningsverksamhet och dåvarande sektor barn 
och utbildning skulle ansvarar för barnomsorgen. Skriftligt avtal saknas gällande 
detta.  För att uppfylla aktuella myndighetskrav genomfördes ett försök till att 
formalisera ärendet genom att upprätta ett skriftligt avtal mellan Finspångs 
kommun och Grytgöls framtidsförening, avtalet går ut på att föreningen 
avgiftsfritt nyttjar lokalen men svarar för inre underhåll samt svarar för 
myndighetskrav. Finspångs kommun ansvarar som tidigare för den pedagogiska 
verksamheten. Under 2017 aktualiserades ärendet igen då nya myndighetskrav 
ställdes på verksamheten. Parterna menar att nyttjanderättsavtalet sades upp då- 
dock saknas en skriftlig uppsägning. Detta innebär formellt att 
nyttjanderättsavtalet gäller fram tills 20210731.  

Förvaltningens förslag 

Utifrån den samlade bedömningen, underlag från bygg- och miljöenhetens 
tillsyn, personalens anställningsformer, likvärdig utbildning för samtliga barn 
och elever och ekonomi är förvaltningens bedömning att verksamheten vid Göl 
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1:24, ska avvecklas för att istället erbjuda barnen kvalitativ verksamhet i form av 
förskola vid närliggande områden i Ljusfall, Hällestad eller Sonstorp.  

Det finns också möjlighet att verksamheten bedrivs i enskild regi för att 
tillgodose medborgarnas önskemål om pedagogisk verksamhet i Grygöl.  
Förvaltningen kan proaktivt arbeta för att en enskild huvudman ska ansvara för 
pedagogisk verksamhet i Grytgöl.  Detta under förutsättning att enskild 
huvudman ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.   

Förvaltningen kan också uppdra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 
nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten fortsätter i 
nuvarande form.  
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige någon av nedanstående 
alternativ: 

a) Att avveckla verksamheten från 20201231. 

b) Att förvaltningen får i uppdrag att säkra att nyttjanderättsavtalet efterföljs och 
att nyttjanderättshavaren svarar för myndighetskrav och att verksamheten 
fortsätter i nuvarande form.  

c) Att fram till och med 20201130 möjliggöra för enskild huvudman att 
inkomma med intresseanmälan för att driva verksamheten med möjlighet att 
köpa eller hyra fastigheten. Detta under förutsättning att enskild huvudman 
ansöker om rätt till bidrag samt uppfyller de lagkrav som finns.  Om ingen 
intresseanmälan inkommer avvecklas verksamheten från och med 20201231. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Ansökan om utvecklingsmedel för digitalisering - 
tillgängliga mallar 

 
Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
 
Bakgrund 

Finspångs kommuns befintliga mallar för Office-program som Word och 
Powerpoint är inaktuella, svårhanterliga och följer inte lagen. Digitaliseringen är 
ett av Finspångs kommuns viktigaste verktyg för fortsatt utveckling och 
effektivisering. En implementation av tillgängliga dokument som är lätta att 
använda av kommunens medarbetare kommer att skapa en förenklad vardag, 
ökad service till kommens medborgare samt högre kvalitet och effektivitet inom 
verksamheten.  
 
Sammanfattning 

• Utveckling av tillgängliga mallar för Office-program 
• Digital lösning med automatisk mallstartsmeny när Word eller 

Powerpoint öppnas  
• Via menyn startar användarna enkelt programmen och kan snabbt och 

enkelt välja en mall genom att klicka på mallens namn. 
 
Upplägg 

• Tillgängliga mallar produceras utifrån ny grafisk profil. 
• Ett script skapar digital åtkomst till mallarna till alla medarbetare 
• Medarbetaren skriver in sina kontaktuppgifter en gång. Därefter sparas 

det för att skapa effektivitet åt exempelvis handläggare som skapar 
många mallar och brev till medborgare i sin vardag. 

 
Ansökan 

Ledningsstaben ansöker om 175 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets 
arbete med att genomföra och implementera en effektiv och säker lösning för 
tillgängliga mallar i Officeprogrammen för Finspångs kommun. 
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Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 575 000 kronor. Vid 
beviljande av ovan sökta summa (175 000 kronor) finns 400 000 kronor kvar. 
 
Förslag till beslut 
  

1. Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av 
tillgängliga mallar som uppfyller lagen under år 2020. 

 
2. Att finansieringen sker genom avsatta utvecklingsmedel för digitalisering 

med summan 175 000 kr. 
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2020-§ 296   Dnr: KS.2020.0682 
 
Ansökan om utvecklingsmedel för digitalisering - tillgängliga 
mallar 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
 
Bakgrund 

Finspångs kommuns befintliga mallar för Office-program som Word och 
Powerpoint är inaktuella, svårhanterliga och följer inte lagen. Digitaliseringen är 
ett av Finspångs kommuns viktigaste verktyg för fortsatt utveckling och 
effektivisering. En implementation av tillgängliga dokument som är lätta att 
använda av kommunens medarbetare kommer att skapa en förenklad vardag, 
ökad service till kommens medborgare samt högre kvalitet och effektivitet inom 
verksamheten.  
 
Sammanfattning 

• Utveckling av tillgängliga mallar för Office-program 
• Digital lösning med automatisk mallstartsmeny när Word eller 

Powerpoint öppnas  
• Via menyn startar användarna enkelt programmen och kan snabbt och 

enkelt välja en mall genom att klicka på mallens namn. 
 
Upplägg 

• Tillgängliga mallar produceras utifrån ny grafisk profil. 
• Ett script skapar digital åtkomst till mallarna till alla medarbetare 
• Medarbetaren skriver in sina kontaktuppgifter en gång. Därefter sparas 

det för att skapa effektivitet åt exempelvis handläggare som skapar 
många mallar och brev till medborgare i sin vardag. 

 
Ansökan 

Ledningsstaben ansöker om 175 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets 
arbete med att genomföra och implementera en effektiv och säker lösning för 
tillgängliga mallar i Officeprogrammen för Finspångs kommun. 
 
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 575 000 kronor. Vid 
beviljande av ovan sökta summa (175 000 kronor) finns 400 000 kronor kvar. 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av 
tillgängliga mallar som uppfyller lagen under år 2020. 

 
2. Att finansieringen sker genom avsatta utvecklingsmedel för digitalisering 

med summan 175 000 kr. 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Avskaffande hälsokontroller 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-02-10 beslutat att utöver lagstadgade 
hälsokontroller ska även hälsokontroller genomföras vart tredje år med en tredjedel 
av de tillsvidareanställda samt långtidsvikarier med början 2015. Insatsen skulle 
genomföras i minst sex år.  

Förvaltningen har sedan 2015 erbjudit hälsokontroller för en tredjedel av 
tillsvidareanställda medarbetare och långtidsvikarier.  

Hälsoundersökningarna som genomförts baseras till stor del på den självupplevda 
hälsan med fokus på livsstilsvanor. Kost- och motionsvanor, sömn, vikt, 
konsumtion av tobak och alkohol samt upplevd hälsa och stress i arbetet undersöks. 

Resultat av hälsokontrollerna redovisas av företagshälsan på gruppnivå om gruppen 
är så stor att ingen kan identifieras. Flera enheter har för få medarbetare som 
genomfört undersökningen för att få resultatet återkopplat på det sättet. Ett 
sammanfattande resultat har, utifrån de rapporter vi fått från företagshälsan, 
presenterats i personalredovisningen i samband med bokslut.  

Antal genomförda hälsokontroller 

Antalet genomförda och erbjudna hälsokontroller 2015 – 2019:  

År genomförda erbjudna kostnad per total kostnad 

2019 378  791 1 250 472 500 

2018 281 600 1 250 351 250 

2017 425 697 1 250 531 250 

2016 245 636 1 250 306 250 

2015 272 635 1 250 340 000 

 

Skäl till att medarbetare tackar nej till hälsokontroller  

Då det är många som tackar nej till givet erbjudande om hälsokontroll har ansvariga 
chefer under 2019 ställt frågan om varför medarbetarna inte vill genomföra denna.  

Skäl som uppgetts är att flera väljer bort att gå då de gör andra hälsokontroller 
kontinuerligt eller har annan kontakt med vården. Det finns också de som valt att 
inte gå för att de bedömer att de inte har tid, att de inte vill resa till Finspång, att de 

137



   
Helén Wallman 

2020-07-29  2 (3)  

Dnr KS.2020.0771  

  

 
bedömer att de har bra koll på sin egen hälsa redan, att de vet om att man är 
överviktig och man vill inte få det till sig i en hälsokontroll.  

Resultat av hälsokontroller 

Viss ohälsa har förebyggts genom att ett antal medarbetare fått ytterligare besök hos 
företagshälsovården för uppföljning av sin hälsa efter hälsokontrollen.  
Några av medarbetarna som uppvisat högt blodtryck, högt kolesterol eller högt 
blodsocker har hänvisats vidare till närsjukvården.  

Utöver ovanstående har hälsokontrollerna visat på bland annat förekomst av nack- 
och ryggbesvär (besvär i rörelseapparaten), övervikt (förhöjt midjemått), stress i 
arbetet, sömnsvårigheter och trötthet hos vissa medarbetare.  

Olika insatser har föreslagits till enheterna, bland annat att öka kunskapen om 
hälsofrämjande livsstil och attitydförändringar gällande livsstil (kost, motion, hälsa, 
stresshantering, sömn, återhämtning och motivation). Även insatser kring 
arbetsförhållanden, ergonomi och föreläsningar om förändringsarbete har 
föreslagits.  

I samband med 2015 då medarbetare inom förskolan påvisade försämrad hörsel 
föreslogs också föreläsning om hörsel och buller.  

Under friskvårdsveckan som arrangerats i kommunen en gång per år har alla 
medarbetare erbjudits föreläsningar kring stress, kost och motion.  

Cheferna i organisationen har också fått kompetensutveckling när det gäller 
förändringsledning för att kunna stödja medarbetarna i ett ständigt pågående 
förändringsarbete. Vidare ingår det en del kring förändring och förändringsledning i 
arbetsmiljöutbildningen som cheferna genomgår vart 5 år.  

Avskaffande av icke lagstadgade hälsokontroller 

Hälsokontrollerna har genomförts under sex år. Kostnaden belastar respektive 
sektors ram och har tidigare presenterats som ett förslag till besparing. 

Det är många som tackar nej till givet erbjudande att genomföra en hälsokontroll. 
Flera gör redan lagstadgade hälsokontroller och det finns en andel som redan har en 
kontakt med vården.  

Flera medarbetare som avstått har uppgett att de upplever att de har en bra kontroll 
på sin hälsa både om det upplevs som att man har en god hälsa eller om man 
exempelvis har en övervikt.  

När det gäller resultatet som rör stress och sömnsvårigheter så stödjer 
hälsokontrollerna bilden cheferna uppgett i kartläggning av sjukfrånvaro och 
arbetsvillkor som genomförts årligen. Frågor kring stress och sömnsvårigheter bör 
fångas upp av cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförs. 
Utöver detta skattar även medarbetarna sin egen hälsa i den årliga 
medarbetarenkäten där resultatet presenteras och följs upp på varje enhet med 
minst 5 medarbetare.  
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Utifrån ovanstående fångas flera delar upp kring medarbetarnas hälsa utan att 
hälsokontroller behöver genomföras. Det handlar om egen medvetenhet och 
skattning, resultatet i medarbetarenkät och det som framkommer i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som genomförs. Genom att fortsätta att jobba för ett närvarande 
ledarskap, bra resultat- och utvecklingssamtal samt en god arbetsmiljö bör frågor 
kring medarbetarnas hälsa kunna fångas upp på ett bra sätt.  

Resultatet av hälsokontrollerna har fungerat förebyggande för ett antal individer 
som fått stöd från företagshälsan eller närsjukvården. Det har bland annat handlat 
om att man identifierat att några haft högt blodtryck, högt kolesterolvärde och högt 
blodsocker. Det är osäkert om detta upptäckts om inte hälsokontrollerna 
genomförts.  

Utifrån den samlade bilden förslår förvaltningen kommunstyrelsen besluta att från 
och med 2021 avskaffa krav på att genomföra icke lagstadgade hälsokontroller. 

Förslag till beslut 
1. Att från och med 2021 avskaffa krav på att genomföra icke lagstadgade 

hälsoundersökningar vart tredje år med en tredjedel av de tillsvidareanställda 
samt långtidsvikarier. 
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2020-§ 297   Dnr: KS.2020.0771 
 
Avskaffande hälsokontroller 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2014-02-10 beslutat att utöver 
lagstadgade hälsokontroller ska även hälsokontroller genomföras vart tredje år 
med en tredjedel av de tillsvidareanställda samt långtidsvikarier med början 
2015. Insatsen skulle genomföras i minst sex år.  

Förvaltningen har sedan 2015 erbjudit hälsokontroller för en tredjedel av 
tillsvidareanställda medarbetare och långtidsvikarier.  

Hälsoundersökningarna som genomförts baseras till stor del på den 
självupplevda hälsan med fokus på livsstilsvanor. Kost- och motionsvanor, 
sömn, vikt, konsumtion av tobak och alkohol samt upplevd hälsa och stress i 
arbetet undersöks. 

Resultat av hälsokontrollerna redovisas av företagshälsan på gruppnivå om 
gruppen är så stor att ingen kan identifieras. Flera enheter har för få medarbetare 
som genomfört undersökningen för att få resultatet återkopplat på det sättet. Ett 
sammanfattande resultat har, utifrån de rapporter vi fått från företagshälsan, 
presenterats i personalredovisningen i samband med bokslut.  

Antal genomförda hälsokontroller 

Antalet genomförda och erbjudna hälsokontroller 2015 – 2019:  

År genomförda erbjudna kostnad per total kostnad 

2019 378  791 1 250 472 500 

2018 281 600 1 250 351 250 

2017 425 697 1 250 531 250 

2016 245 636 1 250 306 250 

2015 272 635 1 250 340 000 

Skäl till att medarbetare tackar nej till hälsokontroller  

Då det är många som tackar nej till givet erbjudande om hälsokontroll har 
ansvariga chefer under 2019 ställt frågan om varför medarbetarna inte vill 
genomföra denna.  

Skäl som uppgetts är att flera väljer bort att gå då de gör andra hälsokontroller 
kontinuerligt eller har annan kontakt med vården. Det finns också de som valt att 
inte gå för att de bedömer att de inte har tid, att de inte vill resa till Finspång, att 
de bedömer att de har bra koll på sin egen hälsa redan, att de vet om att man är 
överviktig och man vill inte få det till sig i en hälsokontroll.  
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Resultat av hälsokontroller 

Viss ohälsa har förebyggts genom att ett antal medarbetare fått ytterligare besök 
hos företagshälsovården för uppföljning av sin hälsa efter hälsokontrollen.  
Några av medarbetarna som uppvisat högt blodtryck, högt kolesterol eller högt 
blodsocker har hänvisats vidare till närsjukvården.  

Utöver ovanstående har hälsokontrollerna visat på bland annat förekomst av 
nack- och ryggbesvär (besvär i rörelseapparaten), övervikt (förhöjt midjemått), 
stress i arbetet, sömnsvårigheter och trötthet hos vissa medarbetare.  

Olika insatser har föreslagits till enheterna, bland annat att öka kunskapen om 
hälsofrämjande livsstil och attitydförändringar gällande livsstil (kost, motion, 
hälsa, stresshantering, sömn, återhämtning och motivation). Även insatser kring 
arbetsförhållanden, ergonomi och föreläsningar om förändringsarbete har 
föreslagits.  

I samband med 2015 då medarbetare inom förskolan påvisade försämrad hörsel 
föreslogs också föreläsning om hörsel och buller.  

Under friskvårdsveckan som arrangerats i kommunen en gång per år har alla 
medarbetare erbjudits föreläsningar kring stress, kost och motion.  

Cheferna i organisationen har också fått kompetensutveckling när det gäller 
förändringsledning för att kunna stödja medarbetarna i ett ständigt pågående 
förändringsarbete. Vidare ingår det en del kring förändring och 
förändringsledning i arbetsmiljöutbildningen som cheferna genomgår vart 5 år.  

Avskaffande av icke lagstadgade hälsokontroller 

Hälsokontrollerna har genomförts under sex år. Kostnaden belastar respektive 
sektors ram och har tidigare presenterats som ett förslag till besparing. 

Det är många som tackar nej till givet erbjudande att genomföra en hälsokontroll. 
Flera gör redan lagstadgade hälsokontroller och det finns en andel som redan har 
en kontakt med vården.  

Flera medarbetare som avstått har uppgett att de upplever att de har en bra 
kontroll på sin hälsa både om det upplevs som att man har en god hälsa eller om 
man exempelvis har en övervikt.  

När det gäller resultatet som rör stress och sömnsvårigheter så stödjer 
hälsokontrollerna bilden cheferna uppgett i kartläggning av sjukfrånvaro och 
arbetsvillkor som genomförts årligen. Frågor kring stress och sömnsvårigheter 
bör fångas upp av cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförs. 
Utöver detta skattar även medarbetarna sin egen hälsa i den årliga 
medarbetarenkäten där resultatet presenteras och följs upp på varje enhet med 
minst 5 medarbetare.  

Utifrån ovanstående fångas flera delar upp kring medarbetarnas hälsa utan att 
hälsokontroller behöver genomföras. Det handlar om egen medvetenhet och 
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skattning, resultatet i medarbetarenkät och det som framkommer i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförs. Genom att fortsätta att jobba för 
ett närvarande ledarskap, bra resultat- och utvecklingssamtal samt en god 
arbetsmiljö bör frågor kring medarbetarnas hälsa kunna fångas upp på ett bra 
sätt.  

Resultatet av hälsokontrollerna har fungerat förebyggande för ett antal individer 
som fått stöd från företagshälsan eller närsjukvården. Det har bland annat handlat 
om att man identifierat att några haft högt blodtryck, högt kolesterolvärde och 
högt blodsocker. Det är osäkert om detta upptäckts om inte hälsokontrollerna 
genomförts.  

Utifrån den samlade bilden förslår förvaltningen kommunstyrelsen besluta att 
från och med 2021 avskaffa krav på att genomföra icke lagstadgade 
hälsokontroller. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att från och med 2021 avskaffa krav på att genomföra icke lagstadgade 
hälsoundersökningar vart tredje år med en tredjedel av de 
tillsvidareanställda samt långtidsvikarier 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Skuldförvaltarrapport augusti 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 augusti månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för augusti 2020. Den 
genomsnittliga räntan har sjunkit ytterligare jämfört med föregående månad och 
uppgår till 1,57% (1,65%).   
 
Internbanken har fortfarande krediter om 550,5 mnkr med rörlig ränta av totalt 
1 051,1 mdr. Kommunens köp av Hällestadgården från Vallonbygden 
genomfördes den förste juli, men då kommunens likviditet är fortsatt god görs 
bedömningen att inga nya lån behöver upptas.  
 
Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider 
föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 
 
För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 
räntekostnader än budgeterat.  De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-
månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 
konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för 
vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen 
baseras på genomsnittlig ränta. 
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Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 
form av ränteswappar.  
 
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var 
måttet cirka 25%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 
volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 
utgången av augusti var värdet 2,02 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 augusti uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 16,2% vilket var 
oförändrat jämfört med föregående månad. Finansieringsrisken låg inom angivet 
mått enligt finanspolicyn (i den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis 
högst 50% av lånestocken förfalla till betalning).   
 
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 
inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan 
extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,14 år.  
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I slutet av juni förföll en av de ränteswappar internbanken har haft vilket har 
förbättrat snitträntan i internbanken under det andra tertialet.  
 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för augusti 2020. 
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Finspångs kommun 2020-08-31

Sammanfattning
Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 34,2% varav 24,7% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,02 år.
Genomsnittlig ränta är 1,57%
Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 16,2%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,14 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-08-31 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) 1,57% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%

Genomsnittlig räntebindning 2,02 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år

Ränteförfall inom 1 år 34,2% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%

Andel exponerad för rörlig ränta 24,7% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%

Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,14 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                

146



SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående
Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 24,7%

0.25 - 1 år 0% 25% 9,5%
1-2 år 0% 25% 21,5%
2-3 år 0% 25% 18,1%
3-4 år 0% 25% 3,8%
4-5 år 0% 25% 16,2%
5-7 år 0% 25% 6,1%

7-10 år 0% 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Fast 100 000 000 226 000 000 190 500 000 40 000 000 170 500 000 0 64 600 000 0 0 0 0
Rörligt 259 500 000
Andel (%) 24,69% 9,51% 21,50% 18,12% 3,81% 16,22% 0,00% 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% 31,5%
2-3 år n/a 25% 28,1%
3-4 år n/a 25% 8,6%
4-5 år n/a 25% 9,5%
> 5 år n/a 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Belopp 170 500 000 331 000 000 295 000 000 90 000 000 100 000 000 0 64 600 000 0 0 0 0
Andel (%) 16,2% 31,5% 28,1% 8,6% 9,5% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Låneskuld per låntagare
Kommunen 137 579 000
Vallonbygden 500 000 000
FTV 310 160 000
FFIA 35 305 000
Finet 68 056 000
Totalt koncernen 1 051 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 051 100 000

Totalt koncernen 1 051 100 000

Motparter Swappar
SEB 291 000 000
Totalt koncernen 291 000 000

Kommunen
13%

Vallonbygden
48%

FTV
30%

FFIA
3%

Finet
6%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 79711 2020-09-21 2020-09-21 0,298% 0,210% 50 000 000 kr
Kommuninvest 84557 2020-10-22 2022-01-24 0,593% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2020-09-01 2020-12-01 0,553% 0,370% 50 000 000 kr
Kommuninvest 97386 2020-11-23 2023-02-22 0,289% 0,270% 100 000 000 kr
Kommuninvest 101350 2020-11-13 2023-11-13 0,229% 0,220% 50 000 000 kr
Kommuninvest 112083 2020-09-30 2021-12-30 0,181% 0,120% 85 000 000 kr
Kommuninvest 117683 2020-10-22 2020-10-22 0,063% 0,050% 70 500 000 kr
Kommuninvest 120774 2020-10-26 2023-04-24 0,160% 0,140% 75 000 000 kr

550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 75968 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr
Kommuninvest 84553 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr
Kommuninvest 87809 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr
Kommuninvest 101786 2023-11-13 2023-11-13 0,920% 0,220% 40 000 000 kr
Kommuninvest 109060 2024-10-02 2024-10-02 0,880% 0,420% 100 000 000 kr
Kommuninvest 109061 2022-09-15 2022-09-15 0,520% 0,270% 120 000 000 kr

500 600 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare SwapNr Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp
SEB 31138804ST 2020-12-30 2020-09-30 4,0800% 0,061% 50 000 000 kr
SEB 31138805ST 2021-06-30 2020-09-30 4,2800% 0,061% 50 000 000 kr
SEB 31138806ST 2021-12-30 2020-09-30 4,2800% 0,061% 50 000 000 kr
SEB 39977854ST 2023-06-30 2020-09-30 1,9225% 0,061% 70 500 000 kr
SEB 39977856ST 2025-06-30 2020-09-30 2,2525% 0,061% 70 500 000 kr

291 000 000 kr
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,02 år
överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 24,7 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 21,5 %
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom Ingen avvikelse
användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF. Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod. 31,5  %     1-2 år
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,14 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  

 
 

Riskkontroll pensionsplaceringar juni och juli 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 juni och juli: 

Den totala risksituationen har stärkts under både juni och juli. Framförallt har 
aktiemarknaden gjort en förhållandevis snabb återgång till det ”normala” men med 
en ökad smittspridning riskerar denna återgång att ta längre tid om restriktioner som 
nyligen lyfts behöver återinföras. Detta gör aktiemarknaden känslig för negativa 
nyheter kring nya Corona-utbrott. Stockholmsbörsen har stigit med 2,4% under juni 
och 4,1% under juli vilket har påverkat kommunens pensionsportfölj positivt. 
 
Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 12%, att jämföras med 10% i maj. 
Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av juli till ca 64,8 mnkr, 
en ökning med 0,4%. 
 
Förändringar i portföljen: 
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  
 
Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mnkr baserat på då aktuella 
marknadsvärden. Utvecklingen i slutet av juli visar nu på en negativ värdeutveckling 
av portföljen med -4 mnkr sedan årsskiftet. Värdet är en förbättring med 0,5 mnkr 
jämfört med maj som effekt av en stabilare marknad och säkrade placeringar. 
 
Under våren har kommunen säkrat pensionsportföljen genom att minska andelen 
aktier och istället placerat i säkrare värdepapper. Försäljningarna innebar 
reaförluster och negativa resultatposter för återföring av marknadsvärderingar med 
4 mnkr.  Posterna påverkar finansenhetens resultat för 2020 och utgör en stor 
osäkerhetspost i kommunens prognosarbete.    
 
Under juli månad har andelen aktier i portföljen kunnat ökats men med en fortsatt 
försiktig risknivå som grund: 
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Fördelning i portföljen i slutet av juli: 

 
 
 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar juni och juli 
2020. 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
 JUNI 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  
Samtidigt som världen kämpar mot fortsatt spridning av Corona så fortsätter 
aktiemarknaderna att visa på tålmodighet. Prissättningen på marknaden är dock fortsatt 
klart positionerad för en V-formad återhämtning i den globala ekonomin varför fortsatt 
spridning i framförallt USA och delar av Asien dämpat humöret på både aktie- och 
kreditmarknaderna senaste månaden. Med nya Corona-utbrott ökar osäkerheten kring 
utsikterna och visst bör marknaden åsätta en riskpremie gentemot alltför positiva utsikter. 
Makrostatistiken som presenterats i juni har dock varit mindre dålig än befarat och 
exempelvis fraktraterna har stigit rejält under månaden, ett tecken på gryende efterfrågan, 
något som även märks när fler och fler ekonomier öppnar upp och lättar på problemen för 
tjänstesektorn. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 2,4% och även den 
europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 2,8% i både lokal valuta och i svenska 
kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) gick också upp under månaden med 2,7% 
i lokal valuta, vilket motsvarar 1,4% upp i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg 7,4% i lokal 
valuta och var upp 6,0% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden 
(OMX 1Y) var i stort sett oförändrad under månaden på 21,9%. Sett till den amerikanska 
börsen (SPX 1Y) steg volatiliteten från 23,4% till 24,4% och även den europeiska börsens 
(SX5E 1Y) volatilitet steg, från 22,1% till 22,7%. Sett till valutamarknaden stärktes den 
svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 
9,31 kronor, en euro för 10,47 kronor och ett brittiskt pund för 11,52 kronor. På 
räntemarknaden föll yielden med 28 punkter till -1,52% för den reala svenska 
statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare obligationen 3108 
(förfall 2022) föll med 49 punkter till -1,38%. Yielden för den nominella svenska 
statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 2 punkter till 0,39% och 
yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) föll med 7 punkter till -0,35%. Vid 
månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,44%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under juni. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 187,8% (186,8%).  

 

• 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 3,2% och maximal andel aktier 
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12%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (12%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2020-06-30 2020-05-31

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 64,7 0,5%
Marknadsvärderad skuld 34,5 0,0%
Marknadsvärderad konsolidering 187,8% 1,0%
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 
3,2% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 12%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2020-06-30 2020-05-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 64,7 64,4
Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6
Riskbuffert (Mkr) 2,1 1,8
Aktuell marginal (%) 3,2% 2,8%
Maximal aktieexponering 12,0% 10,0%
Aktuell aktieexponering 4,0% 3,9%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 0,0% 0,0%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 64,7 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  

 
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2020-06-30 Min Max

Likvida medel 1% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 95% 50% 100%
Duration 1,1 0,0 15,0
Aktier 4% 0% 40%
   - svenska 1% 0% 15%
   - utländska 3% 0% 25%
Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

Limiter

 
Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som 
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.  
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TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 1%

Globala aktier- 3%

Nom räntor- 79%

Realräntor- 16%

Kassa- 1%

 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga 
tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket 
gåtts igenom ovan.  
 
För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika 
tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan 
det föregående rapporteringstillfället. 
 
 

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 0,4% 0,3% 0,1%
Svenska aktier SIX PRX 5,3% 2,4% 2,9%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 3,2% 1,4% 1,8%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,5% 0,3% 0,2%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -1,7% 0,9% -2,6%
Svenska aktier SIX PRX -19,2% -4,1% -15,1%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -14,7% -5,9% -8,8%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -6,3% -3,8% -2,5%

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.. 

156



 

1 

 

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –        
JULI 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  
Juli blev den fjärde månaden i rad med stigande börskurser, trots den fortsatta oron för 
smittspridningen. Det andra kvartalet markerar en konjunkturell lågpunkt efter 
presenterade BNP-siffror i juli. Däremot är bilden överlag positiv från bolagsrapporterna där 
82 procent har slagit förhandstipsen i USA och där framförallt teknikjättarna fortsätter att 
leverera. Utöver historiskt svaga tillväxtsiffror har positiva signaler från både KI-barometer 
och inköpschefsindex vittnat om en mindre pessimistisk framtid. Samtidigt har den 
amerikanska dollarn fortsatt pressats och är nu nere på den lägsta nivån mot euron på över 
två år. I juli meddelade Fed även att de lämnar räntan oförändrad och att man kommer att 
stödja ekonomin med alla sina verktyg, så länge det behövs. Stockholmsbörsen (SIX PRX) 
steg under månaden med 4,1% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) föll 
med 1,0% i lokal valuta och var ned 2,1% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden 
(MSCI World) gick under månaden upp med 4,8% i lokal valuta men föll däremot med 1,2% 
räknat i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg 8,9% i lokal valuta och var upp 2,7% i 
svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under 
månaden från 21,9% till 20,6%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade 
volatiliteten från 24,4% till 22,8% och även den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet 
sjönk, från 22,7% till 21,4%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de 
flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,77 kronor, en euro för 
10,35 kronor och ett brittiskt pund för 11,49 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 2 
punkter till -1,50% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden 
på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 25 punkter till -1,13%. Yielden för 
den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 4 
punkter till 0,35% och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) föll med 4 
punkter till -0,31%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 
1,40%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under juli. I jämförelse med föregående månad 
har aktuell konsolidering stigit till 189,2% (187,8%).  

 

• 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 3,4% och maximal andel aktier 
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12%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (12%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2020-07-31 2020-06-30

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 64,8 0,1%
Marknadsvärderad skuld 34,3 -0,6%
Marknadsvärderad konsolidering 189,2% 1,4%
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 
3,4% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 12%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2020-07-31 2020-06-30

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 64,8 64,7
Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6
Riskbuffert (Mkr) 2,2 2,1
Aktuell marginal (%) 3,4% 3,2%
Maximal aktieexponering 12,0% 12,0%
Aktuell aktieexponering 6,5% 4,0%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 0,0% 0,0%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 64,8 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2020-07-31 Min Max

Likvida medel 0% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 94% 50% 100%
Duration 1,0 0,0 15,0
Aktier 6% 0% 40%
   - svenska 2% 0% 15%
   - utländska 5% 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- 2%

Globala aktier- 5%

Nom räntor- 77%

Realräntor- 16%

Kassa- 0%

 
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 0,2% 0,0% 0,1%
Svenska aktier SIX PRX 2,0% 4,1% -2,1%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -1,5% -1,2% -0,3%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,1% 0,0% 0,1%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -1,5% 1,0% -2,5%
Svenska aktier SIX PRX -17,6% -0,2% -17,4%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -15,9% -7,0% -8,9%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -6,2% -3,7% -2,5%

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  

 
 

Månadsrapport internkontrollplan september 2020 
ledningsstaben 

 
Sammanfattning 
 

Internkontrollen för september månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:  

 Likvidrapport kvartal 2 2020 

 
Kontrollerna visar: 

 Likviditetsrapporten visar på fortsatt god likviditet, nivån har ökat sedan 
förra kvartalet, inga större avvikelser förekommer.  

 
Följande åtgärder redovisas: 

 Förvaltningen fortsätter följa likviditeten månadsvis med rapportering till 
KS kvartalsvis. 

 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben för september 
månad 2020. 
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Ledningsstab, Månadsrapport internkontroll 2(4) 

Innehållsförteckning 

Utfall ................................................................................................................................................................................ 3 

Tillgång på likvida medel kvartal 2 2020 ............................................................................................................................ 3 
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Ledningsstab, Månadsrapport internkontroll 3(4) 

Utfall 

Tillgång på likvida medel kvartal 2 2020 

Risk: Att det inte finns medel till kommande utbetalningar 

 

Kontrollmoment Utfall 

Likviditetsuppföljning  Ingen 

avvikelse= liten risk 

 

Kommentar likvidrapport kvartal 2 2020 

I enlighet med Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 ska likviditeten rapporteras 

kvartalsvis till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap 

är kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de 

kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%. 

Under kvartal 2 är likviditeten fortsatt god. I slutet av juni uppgår måttet till 106,2%. 

Risken att det inte finns medel till kommande betalningar är liten och ingen avvikelse 

föreligger. 

 

Beskrivning jan 2020 feb 2020 
mars  

2020 
april 2020 maj 2020 juni 2020 

Likvida medel 92 909 105 474 76 337 83 385 93 050 103 760 

Långfristig 

utlåning 

koncernen 

903 521 903 521 908 521 908 521 908 521 913 521 

Summa 

finansiella 

tillgångar 

996 430 1 008 995 984 858 991 906 1 001 571 1 017 281 

       

Kortfristiga lån -4 345 -4 074 -4 074 -5 752 -5 469 -5 059 

Långfristiga lån -1 173 761 -1 173 761 -1 173 761 -1 171 358 -1 171 358 -1 171 768 

Summa 

finansiella 

skulder 

- 1 178 107 -1 177 836 -1 177 836 -1 177 110 -1 176 828 -1 176 828 

       

Finansnetto -181 677 -168 841 -192 978 -185 204 -175 257 -159 547 

Omsättnings-

tillgångar 

188 348 195 325 176 862 180 760 187 604 199 280 

Kortfristiga 

skulder 

-221 105 -210 128 -189 274 -181 914 -176 613 -187 630 

       

Likviditet 85,2% 93,0% 93,4% 99,4% 106,2% 106,2% 

 

Perioden kvartal 2 2020 

Likviditetsrapporten för kvartal 2 2020 visar på fortsatt god likviditet, nivån har ökat sedan förra 

kvartalet och ligger på drygt 106% i slutet av juni.  Den finansiella beredskapen är fortfarande god. 

Utöver de likvida medlen har kommunen checkräkningskrediter på 12,5 mnkr som ytterligare  
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Ledningsstab, Månadsrapport internkontroll 4(4) 

Kontrollmoment Utfall 

 

förbättrar kassalikviditeten om de tas med i bedömningen. 

Likvida medel (kassa, bank) har netto ökat med 27 mnkr och ligger fortfarande på en fortsatt bra 

nivå. Från första juni har Finet ökat sin upplåning i internbanken med 5 mkr som ett fortsatt steg i 

finansieringen av fiberutbyggnaden enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Ingen ytterligare 

nyupplåning har behövts utan utbetalning har skett från kommunens likvida medel. 

 

Omsättningstillgångarna som inkluderar likvida medel, har ökat under det andra kvartalet. 

Under maj och juni har framförallt sektor utbildning erhållit stora statsbidrag från skolverket för 

bland annat likvärdig skola, mindre barngrupper och lärarlönelyftet.. Även övriga sektorer har sökt 

statsbidrag som utbetalats under perioden såsom socialstyrelsen och MSB. Under maj erhöll 

kommunen 1 mnkr för den årliga överskottsutdelningen från kommuninvest för insatskapital. 

Riksdagen beslutade som en följd av corona att utbetala ersättning för de sjuklönekostnader som 

kommunerna haft/kommer att ha under april-juli. Under maj betalades 3,8 mnkr ut från 

försäkringskassan avseende april vilket ökat kommunens likvida medel. 

Under juli månad genomfördes köpet av Hällestadgården från Vallonbygden med 36 mnkr. 

Likviditeten följs löpande upp utifrån kända och bedömda intäkter och kostnader.  Utifrån 

nuvarande läge med mycket god likviditet görs bedömningen att ingen nyupplåning behövs för detta 

köp, likviditeten kommer ändå att ligga på ca 80%. 

 

Kommunens kortfristiga skulder har ökat något under kvartal 2 och uppgår till 187 mnkr i slutet 

av juni jämfört med 182 mnkr i slutet av mars.  Här återfinns bland annat kommunens 

leverantörsskulder till företag och koncernen samt skulder till staten i form av slutavräkningar för 

skatteintäkter samt återbetalning av statsbidrag. Den största poster avser upplupna semesterlöner 

samt skulder till staten för arbetsgivaravgifter om totalt 70 mnkr. 

 

 
  

Tabellen visar likviditeten i % som medelvärde år 2015-2020 samt hur genomsnittlig likviditet såg 

ut motsvarande period under sex år. Likviditeten har varit stabil de senaste åren men variation i 

ersättningen från migrationsverket, extra statsbidrag i form av byggbonus samt statliga statsbidrag 

till flyktingsituationen har påverkat kommunens likviditet olika genom åren. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Internkontroll sektor utbildning, september 2020 

 
Sammanfattning 
Internkontrollen för september 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

 Betygsstatistik för vårterminen grundskolan åk 6,7,8,9 

 Betyg i alla ämnen år 9 

 Behörighet till gymnasiet  

 Betygsstatistik för gymnasieskolans nationella program,  
elevgenomströmning IM  

 Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar  

 Uppföljningsansvar  

 Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och 
elevombudet 

 Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering av internkontroll för sektor utbildning, 
september 2020. 
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Sektor Utbildning, Månadsrapport internkontroll 2(13) 

Innehållsförteckning 

Utfall ................................................................................................................................................................................ 3 

Betygsstatistik för vårterminen grundskolan åk 6,7,8,9. ............................................................................................... 3 

Behörighet till gymnasiet ....................................................................................................................................................... 4 

Betyg i alla ämnen år 9 ........................................................................................................................................................... 4 

Betygsstatistik för gymnasieskolans nationella program,  elevgenomströmning IM .............................................. 5 

Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar .............................................................................................................. 6 

Uppföljningsansvar .................................................................................................................................................................. 7 

Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola .................................................................................................................. 10 

Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet ................................... 11 
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Utfall 

Betygsstatistik för vårterminen grundskolan åk 6,7,8,9. 

Risk: Bristande måluppfyllelse 

 

Kontrollmoment Utfall 

Måluppfyllelse grundskolan åk 6,7,8,9  Stor avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

 

Stor avvikelse innebär att andelen elever år.9 som har betyg i samtliga ämnen är 69%, vilket är lägre än (2019) och lägre i 

förhållande till riket (2019) 75,5%. Stor avvikelse innebär även att meritvärdet år.9 på 205 är lägre än (2019) och lägre i 

förhållande till riket(2019) 229,8. 

Enhet Meritvärde (2019) 

Hällestad 218(217) 

Grytgöl 237(220) 

Viggestorp 213(214) 

Högalid 223(207) 

Lotorp 218(222) 

Rejmyre 243(246) 

Björke 238(233) 

Brenäs 218(198) 

Grosvad år.6 189(195) 

Nyhem år.6 206(201) 

Medelvärde år.6 inför år.7 220(215) 

Nyhem år.7 190(181) 

Nyhem år.8 191(183) 

Nyhem år.9 201(206) 

Grosvad år.7 204(208) 

Grosvad år.8 209(198) 

Grosvad år.9 209(212) 

 

  

  

Enhet Klass Meritvärde totalt 
Andel behöriga 

totalt 

Andel betyg i 

samtliga ämnen 

totalt 

Nyhem 7-9 9A 207 83% 78% 

Nyhem 7-9 9B 214 96% 92% 

Nyhem 7-9 9C 209 95% 73% 

Nyhem 7-9 9D 176 85% 46% 

Nyhem 7-9 Totalt 201 90% 72% 

     

Grosvad Nord 9A 214 95% 72% 
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Kontrollmoment Utfall 

Grosvad Nord 9B 223 89% 70% 

Grosvad Nord 9C 222 87% 73% 

Grosvad Nord 9D 178 75% 52% 

Grosvad Nord Totalt 209 86% 67% 

Nyhem/Grosvad 

VT20 

År.9 Meritvärde totalt Andel behöriga 

totalt 

Andel betyg i 

samtliga ämnen 

totalt 

  205 88% 69% 

Nyhem/Grosvad 

VT19 

År.9 Meritvärde totalt Andel behöriga 

totalt 

Andel betyg i 

samtliga ämnen 

totalt 

Riket 2019 inom 

parantes 

 209(229,8) 85%(84,3%) 74%(75,5%) 

 

  

 

Behörighet till gymnasiet 

Risk: Elever är ej behöriga till gymnasiet 

 

Kontrollmoment Utfall 

Behörighet till gymnasiet från grundskola och IM  Ingen avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

 

Ingen avvikelse innebär att andel elever behöriga till nationellt program vårterminen 2020 är 88% är positiv. Andel 

behöriga har ökat sedan 2019 och ligger över riket 2019(84,3%). 

Betyg i alla ämnen år 9 

Risk: Bristfällande måluppfyllelse år 9 

 

Kontrollmoment Utfall 

Måluppfyllelse år 9  Stor avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

 

Stor avvikelse innebär att meritvärdet år. 9 är lägre än vårterminen 2019, vilket innebär att år.9 vårterminen 2020 har ett 

genomsnittligt meritvärde på 205. Båda skolorna har en svag utveckling av betygsresultaten mellan årskurser och över tid 

vilket behöver undersökas på individnivå. I förhållande till modellberäknat Salsa-värde når inte eller överträffar våra 

skolor förväntat resultat. Detta är en negativ trend som har varit över tid. Grosvadskolans resultat innebär -8 Salsa. 

Nyhemsskolans resultat innebär -25 Salsa. 

Meritvärdet har ökat för år.6 sedan vårterminen 2019, vilket innebär att år.6 vårterminen 2020 har ett genomsnittligt 

meritvärde på 220. Progressionen för aktuell elevgrupp behöver följas upp under höstterminen 2020. Utifrån ett 

historiskt perspektiv visas att elevgrupp år.6 generellt inte har en positiv resultatprogression under hösttermin år.7-vilket 

behöver undersökas och problematiseras på individnivå. Andel elever behöriga till nationellt program vårterminen 2020 

är 88%, vilket har ökat sedan 2019 och ligger över riket 2019 (84,3%). Andel elever med betyg i samtliga ämnen är 69%, 

vilket är en minskning från 2019. En klass/skola underpresterar och särskilt pojkar. 

Andelen elever som presterar betyg A och B år.9 är i genomsnitt 22,5%. Vid en enhet når endast 16% av eleverna 

betyget A och B. Vi behöver undersöka varför elever har svårt att nå högre betyg. 
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Kontrollmoment Utfall 

Flickor år.9 presterar bättre meritvärde, behörighet till nationellt program, andel betyg i samtliga ämnen än pojkar. Även 

detta är en trend som har varit över tid. 

Generellt presterar elever grundskola bättre betygspoäng inom praktisk estetiska ämnen än övriga ämnen-vilket behöver 

undersökas och problematiseras. 

En hög andel elever väljer att inte läsa ett modernt språk med stigande ålder, vilket behöver utredas. 

Eftersom nationella prov inte genomfördes under vårterminen 2020 utifrån Covid-19, går det inte att kvalitetssäkra 

betygsättningen inom matematik, svenska, engelska, samhällsorienterande ämnen samt naturorienterande ämnen i 

förhållande till utfall nationellt prov. 

Enhet Meritvärde (2019) 

Hällestad 218(217) 

Grytgöl 237(220) 

Viggestorp 213(214) 

Högalid 223(207) 

Lotorp 218(222) 

Rejmyre 243(246) 

Björke 238(233) 

Brenäs 218(198) 

Grosvad år.6 189(195) 

Nyhem år.6 206(201) 

Medelvärde år.6 inför år.7 220(215) 

Nyhem år.7 190(181) 

Nyhem år.8 191(183) 

Nyhem år.9 201(206) 

Grosvad år.7 204(208) 

Grosvad år.8 209(198) 

Grosvad år.9 209(212) 

 

 

  

 

 

 

 

Betygsstatistik för gymnasieskolans nationella program,  elevgenomströmning IM 

Risk: Uppföljning av betyg nationella program, elevgenomströmning IM 
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Kontrollmoment Utfall 

Uppföljning av betyg nationella program, elevgenomströmning IM  Mindre avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

 

Bedömning mindre avvikelse innebär att andel med högskoleförberedande examen har minskat. I skolans analys 

framkommer det bland annat att organisationen kring gymnasiearbetet inte varit optimal och man ser en högre andel 
elever som inte nått godkänt. Vidare visar analysen att en högre andel av eleverna som antagits till högskoleförberedande 

program uppvisat mycket låga resultat vad gäller läshastighet och ordförståelse. Detta försvårar möjligheterna att nå 

godkänt. 

Uppföljning av studieresultat Bergska gymnasiet, nationella program: 

Enligt skolans egen uppföljning läsåret 2019/2020 nådde 89 % av eleverna på de högskoleförberedande programmen en 

gymnasieexamen, vilket är lägre än förra året då skolverkets officiella statistik visar att 96,8% nådde en 

högskoleförberedande examen. På yrkesprogrammen nådde 92% en yrkesexamen detta läsår, en ökning från läsåret 

2018/2019, då nådde 87% en yrkesexamen enligt skolverkets officiella statistik. 

Elevgenomströmning introduktionsprogrammen: 

Från kommunens grundskolor (Nyhem och Grosvad) började hösten 2019 totalt 27 elever (20 pojkar och 7 flickor) på 

introduktionsprogrammen. Åtta av dessa var nyanlända. Fyra av eleverna (samtliga pojkar) var behöriga till 

gymnasieprogram, men hade inte blivit antagna på grund av för lågt meritvärde eller för få sökalternativ. Två elever från 

grundskolan som för en kort period fanns på nationella program skrevs in på synnerliga skäl. Introduktionsprogrammen 

hade i genomsnitt 113 elever inskrivna under läsåret 2019/2020. 

Den 19 augusti 2020 genomfördes en avstämning hur många elever som blir kvar till läsåret 2020/2021 utav 110 elever 

som introduktionsprogrammen hade inskrivna i juni 2020. Beräkning visar att det är ca 74 elever som blir kvar. 

Avstämningen visar att elva elever har startat studier inom Vuxenutbildningen, femton elever har startat 

gymnasieprogram, två elever har fått anställning och fyra har flyttat till annan kommun. Två är osäkert, kontakt finns för 

en av eleverna med arbetsförmedlingen och en är asylsökande. 

 

Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar 

Risk: Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar 

 

Kontrollmoment Utfall 

Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar  Ingen avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

 

Vuxenutbildningen bedrivs både i egen regi och genom externa utförare via upphandling. I egen regi bedrivs utbildning i 

svenska för invandrare (SFI) med 294 kursdeltagare, grundläggande och gymnasial utbildning ca 76 elever samt 

yrkesutbildning inom kök- och restaurang med 13 elever. 

Vuxenutbildningen har avtal med kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) i Linköping samt Hermods 

(distansutbildningsanordnare). KUI genomför både utbildning på plats och distansutbildning medan Hermods enbart 

genomför distansutbildning. 

Vård- och omsorgsprogrammet har bedrivits i samarbete med KUI, på plats har 20 elever studerat en kompetenshöjande 

utbildning och via distans har 37 elever studerat till undersköterska. 

I september 2019 startade Barn- och fritidsprogrammet, barnskötarutbildning på plats med 29 elever, KUI är 

utbildningsanordnare. 

Vuxenutbildningen har avtal med Curt Nicolingymnasiet som bedriver Industriutbildning med 25 elever per läsår. 

Utbildningen bedrivs i nära samverkan med de lokala industrierna. 

Elever som läser enstaka ämnen/kurser hos Hermods har varit 150 till antalet. Det är 19 elever som har studerat inom 

olika yrkesutbildningar i andra kommuner där interkommunal ersättning utgår. 

Covid-19 har bidragit till att eleverna inte har kunnat genomföra sin praktik inom sina yrkesutbildningar i den omfattning 

som planerat. Ansvariga för utbildningarna har ersatt viss del av praktik med teoristudier samt inslag av praktik i skolan. 
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Uppföljningsansvar 

Risk: Ungdomar i ålder 16-20, skolgång/sysselsättning inte känd 

 

Kontrollmoment Utfall 

Uppföljning ungdomar 16-20 år  Mindre avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

Bedömningen mindre avvikelse innebär att antalet registrerade ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret var något 

högre i slutet av juni 2020 (46 ungdomar) i jämförelse med samma tidpunkt föregående år 2019 då det fanns 42 

ungdomar registrerade. En mindre avvikelse innebär även att antalet ungdomar som oavbrutet varit registrerade i det 

kommunala aktivitetsansvaret under perioden januari-juni 2020 (32 ungdomar) är fler än samma period föregående år då 

det fanns 21 ungdomar som oavbrutet var registrerade. Mindre avvikelse innebär vidare att behovet av vägledning av 

studie- och yrkesvägledare eller jobbcoach ökat under våren 2020 då 15 ungdomar erbjudits denna åtgärd mot samma 

period våren 2019 då det endast var 1-2 ungdomar som erbjöds samma åtgärd. En avvikelse som kan ses som en stor 

avvikelse är att det under perioden januari-juni 2020 fanns 8 ungdomar i gruppen övriga som registrerats i det 
kommunala aktivitetsansvaret med anledning av att de inte påbörjat några gymnasiestudier eller andra studier. Under 

samma period 2019 var det endast 2 ungdomar som registrerats av samma orsak. 

 

Rapportering av uppföljningsansvar 

I rapporten ges först en sammanställning över antalet registrerade ungdomar per månad inom det kommunala 

aktivitetsansvaret under perioden januari till juni 2020. Därefter redovisas en mer detaljerad redovisning över antalet 

ungdomar som fanns registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret i juni 2020, orsaker till varför de registrerats inom 

det kommunala aktivitetsansvaret, vilken sysselsättning ungdomarna hade när kontakt tagits och vilka åtgärder 

ungdomarna erbjudits inom det kommunala aktivitetsansvaret. 

  

Registrerade ungdomar under perioden januari till juni 2020 

Under perioden januari till juni 2020 har antalet registrerade ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret pendlat 

mellan som högst 68 i januari och som lägst 46 personer i juni. Liksom tidigare år är det flest ungdomar registrerade i 

den högre åldern 18-19 år. Under perioden januari till juni 2020 har 32 personer varit oavbrutet registrerade under hela 

perioden vilket är betydligt fler än samma period föregående år (januari-juni 2019) då det fanns 21 ungdomar 

registrerade oavbrutet över hela perioden. Antalet inskrivna ungdomar är som störst när höst- och vårterminen startar, 

innan alla elever hittat rätt utbildning. 

  

I tabellen nedan redovisas antal registrerade ungdomar i slutet av varje månad under perioden januari till juni 2020 samt 

historik från tidigare perioder. 

Januari-juni 

2020 
Antal 

Juli-december 

2019 
Antal 

Januari-juni 

2019 
Antal 

Januari 68 Juli  Januari 66 

Februari 64 Augusti  Februari 68 

Mars 65 September 92 Mars 61 

April 59 Oktober 83 April 58 

Maj 57 November 72 Maj 54 

Juni 46 December 66 Juni 42 

 

Status juni 2020 

I slutet av juni 2020 fanns 46 registrerade ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret vilket är något högre i jämförelse 

med juni 2019 då det fanns 42 ungdomar registrerade vid samma tidpunkt. I tabellen nedan framgår fördelning av ålder 

samt hur många som är pojkar respektive och flickor. Den största gruppen registrerade är i åldersgruppen 18-19 år och 

av dessa är det något fler pojkar än flickor som inte är aktiva i någon utbildning. I den yngre åldersgruppen 16-17 år är 

det färre registrerade ungdomar men fler pojkar än flickor. 
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Kontrollmoment Utfall 

 
  

Orsak till registrering i det kommunala aktivitetsansvaret 

I tabellen nedan redovisas orsaker till varför ungdomarna registrerats i det kommunala aktivitetsansvaret. 

 

 
  

Avbrutna studier från nationellt program eller introduktionsprogram 

Den allra största orsaken till att ungdomar var registrerade den 29 juni 2020 var att de avbrutit sina studier under läsåret 

från ett nationellt gymnasieprogram (16 ungdomar) eller ett introduktionsprogram (14 ungdomar). 

  

Gått ut gymnasiet med studiebevis 

7 ungdomar hade slutfört studier på treårigt nationellt gymnasieprogram men inte klarat alla kurser för att nå en 

gymnasieexamen och därför istället erhållit studiebevis. Ungdomarna i denna grupp är alla födda år 2000. 

  

Övriga 

I gruppen övriga finns nio ungdomar. Av dessa är orsaken till registrering för åtta ungdomar att de inte påbörjat några 

gymnasiestudier eller andra studier. Där finns också en ungdom som nyligen flyttat in i kommunen där kontakt ännu inte 

etablerats och därför saknas orsak till registrering. 

  

Sysselsättning vid kontakt och erbjudna åtgärder 

Av de 46 ungdomar som fanns registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret i slutet av juni 2020 har 33 ungdomar haft 

arbete eller någon annan sysselsättning under hela eller delar av perioden januari till juni. 

I tabellen nedan redovisas vilken sysselsättning ungdomarna uppgett att de har när kontakt tagits samt vilka olika 
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Kontrollmoment Utfall 

åtgärder/aktiviteter som gjorts. 

  

 
  

Arbete 

Av ungdomarna i gruppen arbete (15 ungdomar) finns en ungdom med tillsvidareanställning. Övriga har haft vikariat eller 

arbetat på timmar hela eller delar av våren eller varit jobbsökande under våren och sedan fått sommarjobb. En av de 

arbetande ungdomarna i gruppen studerar även för att komplettera gymnasiebetyg och har som mål att söka till 

universitet hösten 2021. Totalt har två ungdomar sikte mot universitetsstudier. 

  

Arbetssökande 

I gruppen arbetssökande (12 ungdomar) finns de ungdomar som i första hand söker arbete istället för studier. Flera är 

inskrivna hos arbetsförmedlingen och får visst stöd där. Andra söker på egen hand. 

  

Studie- och yrkesvägledning (av studie- och yrkesvägledare eller jobbcoach) 

Ungdomarna i denna grupp (15 ungdomar) har fått stöd av studie- och yrkesvägledare och/eller jobbcoach som jobbar 

med det kommunala aktivitetsansvaret. Omfattningen av stöd varierar från ett enstaka möten för vissa ungdomar till tät 

kontakt och vägledning hela våren för andra. I den här gruppen finns också ungdomar som söker arbete men huvudmålet 

har varit studier och att hitta ett arbete tillfälligt tills de blir antagna på den utbildning de vill gå. Behovet av studie- och 

yrkesvägledning har ökat betydligt sedan i höstas och skillnaden är stor mot förra våren då det endast fanns 1-2 

ungdomar under samma period som sökte eller erbjöds detta stöd. 

Under slutet av våren ökade antalet ungdomar i denna grupp med anledning av att arbetsförmedlingens verksamhet 

kraftigt drogs ned i kommunen. Mycket av deras arbete sköts istället via telefonkontakt vilket har lett till att behovet av 

personliga möten i hemorten ökat. En anledning är också att arbetsförmedlingens verksamhet till stor del stängde för 

personliga besök på grund av Covid-19 under våren medan det kommunala aktivitetsansvaret fortsatte sitt arbete med 

ungdomarna under hela våren och erbjöd personliga möten. Ungdomarna i denna grupp har haft stora utmaningar i 

skolan och livet och behöver personligt stöd via fysiska möten för att bland annat få hjälp med att skriva CV, personligt 

brev, att söka arbete digitalt och stöd i att ringa till arbetsgivare. 

  

Andra åtgärder 

I gruppen andra åtgärder (8 ungdomar) finns två ungdomar som vistas i utlandet varav en studerar i sitt hemland och den 

andra har haft ett sabbatsår efter grundskolan men har nu fått stöd av studie- och yrkesvägledare i att söka ett 

gymnasieprogram. En ungdom är föräldraledig, två ungdomar är inom åtgärder via socialförvaltningen och tre ungdomar 

är jobbsökande med insatser av kommunens arbetsmarknadsavdelning under hela eller delar av perioden. 

  

Okänd 

Det finns en relativt stor grupp (9 ungdomar) som det kommunala aktivitetsansvaret saknar kännedom om. Försök har 

gjorts att nå ungdomarna genom brev, telefonsamtal, sms, sociala medier eller via familj/kompisar. Av dessa nio 

ungdomar har tre ungdomar valt att inte svara på de försök som gjorts att nå dem, tre ungdomar är skrivna på adresser 

där de inte bor och tre ungdomarna har troligen lämnat Sverige. 
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Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola 

Risk: Bristande närvaro 

 

Kontrollmoment Utfall 

Sammanställning och redogörelse gällande bristande närvaro terminsvis  Stor avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

 

Avvikelsen bedöms vara stor, med anledning av att grundskolan uppvisar ökad frånvaro under vårterminen 2020 jämfört 

med höstterminen 2019. Nedan följer tabeller som visar frånvaro över 20 % och 50 % för de olika skolåren, med 

höstterminens siffror inom parentes. 

Grundskola 

  20 % 50 % 

 Antal Andel Antal Andel 

F-3 118 (39) 11,6% (3,9) 12 (2) 1,2% (0,2) 

4-6 88 (26) 13% (3,8) 7 (5) 1% (0,8) 

7-9 126 (75) 20,5% (12,2) 34 (17) 5,5% (2,7) 

F-9 332 (140) 14,3% (6) 53 (24) 2,3% (1) 

 

Att frånvaron i grundskolan varit högre under vårterminen bedöms utifrån rådande situation med Covid-19 vara ett 

väntat utfall, med tanke på tydliga restriktioner kring sjukdomssymptom och frihet från symptom före återgång till skolan. 

  

Grundsärskola 

För grundsärskolan redovisas frånvaronivåer för hela läsåret 19/20, då centrala barn- och elevhälsan (CBEH) tidigare inte 

har mätt detta terminsvis. Siffror för jämförelse saknas därför. Läsåret 20/21 kommer samma mätningar att genomföras 

oavsett skolform. 

  20 % 50 % 

 Antal Andel Antal Andel 

Grundsär 1-6 5 8,2% 0 0% 

Grundsär 7-9 1 7,7% 0 0.8% 

Träningsskolan 6 54,6% 2 18,2% 

Grundsär 1-9 

+ Träning 

12 14,1% 2 2,4% 

 

  

Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

  20 % 50 % 

 Antal Andel Antal Andel 

Bergska IM 27 20,9% 6 4,7% 

Bildningen 5 (25) 1,9% (9,4) 5 (0) 1,9% (0) 

GYS 5 29,4% 1 5,9% 

 

Vid en jämförelse av vårterminens frånvarosiffror och höstterminens har Bergska Bildningen haft markant färre elever 

med frånvaro över 20 %. Dock har antalet elever med frånvaro över 50 % stigit. En möjlig tolkning av dessa siffror är att 

hemundervisning inverkat positivt på närvaron för många elever. Det här behöver skolan följa upp med sina elever och 

fundera kring hur man kan dra nytta av det även efter pandemi. 

Notera att ingen procentuell jämförelse med höstterminen 2019 görs för Bergska IM och Gymnasiesärskolan, då CBEH 

förändrat sättet att redovisa statistik från dessa enheter. Sett till antal elever ser vi små minskningar av frånvaro om 20 
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Kontrollmoment Utfall 

respektive 50 %. 

Reflektioner 

Sektor utbildning har under läsåret 19/20 haft ökad närvaro och korrekt frånvarorapportering som ett prioriterat mål. 

Många rektorer har arbetat aktivt med skolfrånvaro, och med stöd från Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) bland 

annat organiserat för utbildningsinsatser till personal och information till vårdnadshavare. Vidare har CBEH förändrat sitt 

arbetssätt och träffar regelbundet varje skolas elevhälsoteam för att stötta arbetet med bland annat hög frånvaro. 

Med anledning av vårterminens pandemi kan ingen rättvis bedömning göras av om sektorns arbete har givit resultat. 

Läsår 2021 kommer revidering av kommunens närvarorutin att ske och förändringar av den ska implementeras. Avsikten 

är att detta arbete ska bidra till tidigare upptäckt av elever med frånvaroproblematik samt relevanta insatser utifrån 

behov. Vidare arbetar sektor utbildning och utvecklingsarbetet TSI (Tidiga och samordnade insatser) för insatser att 

bättre möta de elever som har mycket omfattande frånvaro. 

 

Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet 

Risk: Barn och elever blir kränkta, bristande kvalitet i verksamheten 

 

Kontrollmoment Utfall 

Uppföljning av anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och 

elevombudet 
 Stor avvikelse 

Kommentar Tertial 2 2020 

 

Sektor utbildnings bedömning är att avvikelsen är stor då varje enskilt ärende kan eskalera och bli mycket allvarlig om 

skolan inte förebygger och förhindrar att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Kränkningar kan orsaka 

depression, ensamhetskänslor, låg självkänsla, fysiska hälsoproblem, socialt utanförskap, alkohol- och/eller drogmissbruk, 

skolk, försämrade skolresultat, självskadebeteenden och självmordstankar eller självmordshandlingar. 

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar av kränkande behandling från samtliga 

verksamheter inom sektor utbildning för perioden  januari-  juli 2020. 

 

Ärendet gäller 

mellan 
elev/elev personal/elev elev/personal totalt 

förskola 2   2 

grundskola 138 2 7 147 

grundsärskola 2   2 

gymnasieskola 1   1 

gymnasiesärskolan 0    

    152 

 

Under denna period har det inkommit totalt 152 anmälningar till sektor utbildning. Det är en minskning med 23 

anmälningar i jämförelse med samma period våren 2019. 

Förskolans arbete med normer och värden sker dagligen i rutinsituationer, vid den pedagogiska undervisningen och 

pedagogerna finns nära barnen för att stötta i det sociala samspelet. Dock är det anmärkningsvärt att förskolan inte har 

anmält fler anmälningar till huvudmannen. 

Över hälften av grundskolans händelser har skett på raster eller i anslutning till skoldagens början och slut. Det är som 

oftast samma elever som förekommer vid händelserna. Skolorna har under året blivit bättre på att hitta metoder och 

följa upp sitt arbete mot kränkande behandling. 

Under våren 2020 har sektor utbildning bytt elevjournalsystem. I och med detta är förhoppningen att rapporteringen blir 

mera kvalitativt och effektivt. 

Totalt har det inkommit fyra anmälningar till barn- och elevombudet. Varav en har lämnats till Finspångs kommun för 

utredning. Vid två anmälningar har myndigheten bedömt att Finspångs kommun har vidtagit åtgärder varav en av dem 

bedömer barn- och elevombudet att ingen kräkning har skett.  Ett ärende pågår fortfarande. 

Under februari månad genomförde sektorn sin årliga enkätundersökning till barn/elever och vårdnadshavare där bland 
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Kontrollmoment Utfall 

annat barnen och elevernas upplevda trygghet mätes. Nedan är resultaten. 

Svarsalternativen är 1-10, där 1 står för instämmer inte och 10 står för instämmer helt och hållet. 

 

Vårdnadshavare i förskolan 

  

Jag upplever att 

förskolepersonalen 

arbetar för att barnen 

ska utveckla respekt 

för varandra. 

Jag upplever att det är 

tydligt att kränkande 

behandling inte 

accepteras på 

förskolan. 

Jag upplever att flickor 

och pojkar ges samma 

förutsättningar på 

förskolan. 

Medelvärde Förskolor 

Finspång VT19 

9,1 9,2 9,3 

Medelvärde Förskolor 

Finspång VT20 

9,1 9,3 9,4 

 

Som tabellen visar är vårdnadshavarna i förskolan mycket nöjda över den verksamhet som erbjuds. 

 

Gymnasieskolans och Introduktionsprogrammens elever 

  Riket  år. 2 - 2020 2020 2019 

Mina lärare ger killar och 

tjejer samma 

förutsättningar 

7,9 7,5 7,4 

I min skola respekterar vi 

varandras olikheter 

7,0 7,2 7,3 

I min skola respekterar 

elever och lärare varandra 

7,0 7,3 7,1 

I min skola finns det elever 

som jag är rädd för(-) 

1,8 1,4 1,1 

I min skola finns det vuxna 

som jag är rädd för(-) 

1,5 1,6 1,2 

Jag känner mig trygg i 

skolan 

8 8,2 7,5 

De vuxna på skolan på 

skolan reagerar om de får 

reda på att någon varit elak 

7,3 7,3 6,7 

Jag vet vem på skolan jag 

kan prata med om någon 

har varit elak mot en elev 

7,5 7,5 6,5 

Min skola arbetar aktivt 

med att förhindra 

kränkande behandling 

7,1 7,3 7,1 

 

På gymnasiskolan och introduktionsprogrammet ligger Finspångs kommun i snitt med riket. Även om det inte har gjort 

några anmälningar om kränkande behandling visar enkätsvaren att det finns områden att utveckla. 

 

Grundskolans elever 

  
Riket år.9 -

20 

Högstadiet -

-20 

Högstadiet -

 19 

Riket år.5 -

 20 

Mellanstadi

et -20 

Mellanstadi

et-19 

Mina lärare 

ger killar och 

tjejer samma 

förutsättninga

r 

6,4 6,75 6,65 7,6 7,8 saknas 
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Sektor Utbildning, Månadsrapport internkontroll 13(13) 

Kontrollmoment Utfall 

I min skola 

respekterar vi 

varandras 

olikheter 

5,7 5,25 5,7 7,1 6,7 saknas 

I min skola 

respekterar 
elever och 

lärare 

varandra 

5,6 5,15 5,35 saknas saknas saknas 

I min skola 

finns det 

elever som jag 

är rädd för(-) 

2,1 2,1 1,75 2 1,5 1,29 

I min skola 

finns det 

vuxna som jag 

är rädd för(-) 

2,2 1,8 1,5 1,2 0,92 0,94 

Jag känner 

mig trygg i 

skolan 

7,3 6,9 6,95 7,9 8,6 7,9 

De vuxna på 

skolan på 

skolan 

reagerar om 

de får reda på 

att någon 

varit elak 

6 5,9 6 7,7 7,94 7,6 

Jag vet vem på 

skolan jag kan 

prata med om 

någon har 

varit elak mot 

en elev 

6,2 6,45 6,6 8,3 8,45 8,13 

Min skola 

arbetar aktivt 

med att 

förhindra 

kränkande 

behandling 

7 5,7 5,5 saknas saknas saknas 

 

Finspångs kommuns enkätresultat skiljer sig inte mycket från övriga landet. Avseende frågan om eleverna känner sig 

trygga på skolan vid de yngre åldrarna har det skett en progression sedan förra året. Värdet  har ökat från 7,9 till 8,6. 

Finspångs kommun har högre värde än riket i övrigt ( 7,9) vilket är ett resultat av det arbete som har genomförts vid 

Finspångs kommuns skolor. 

En mera offensiv åtgärd behöver genomföras både i Finspångs kommun men också i övriga landet gällande de vuxnas 

agerade. Vid frågorna "de vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon varit elak" samt "min skola arbetar aktivt 

med att förhindra kränkande behandling" är svarsresultatet mycket låga. Skolorna behöver arbeta vidare med normer 

och attityder då respekten för varandras olikheter är låga. Enligt forskning är detta också grunden till att kränkningar 

sker. 
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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  

 
 

Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av Fröhusets 
förskola 

 
Sammanfattning 

Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de 
förskolor som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk omsorg 
vars huvudman kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
 
Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel och 
avser en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som 
följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel 
som upptäckts vid granskningen. Inom ramen för tillsynen ges också råd och 
vägledning. Viktiga områden i tillsynen är förskolans kvalitetsarbete och 
pedagogiska verksamhet. Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och 
ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till 
verksamheten. En ny tillsyn kan genomföras om det visar sig att det finns brister 
som behöver följas upp. Det kan till exempel handla om att förskolan inte 
bedriver utbildning i enlighet med uppdraget. 
 
Tillsynen görs i fyra steg: 
1.Dokumentgranskning.  
2.Tillsynsbesök på förskolan. 
3.Intervju med huvudman/rektor och förskollärare 
4.Beslut efter tillsyn. 
 
Finspångs kommun har genomfört tillsyn av fröhusets förskola under våren 
2020.  
  
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Finspångs kommun förelägger enligt 26 kap. 10 § Föreningen värdefulla 
barn och ungdomar, FVBU, att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister inom följande områden: 

 det systematiska kvalitetsarbetet 
 den pedagogiska dokumentationen 
 modersmålsstöd  
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Dnr KS.2020.0313  

  

 

 

De vidtalade åtgärderna ska senast 2021-01-01 skriftligt redovisas för 
Finspångs kommun.  
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Tillsyn  

Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de 
förskolor som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 
10 §. 
 
Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel 
och avser en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de 
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta 
beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver 
utbildningen ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Inom ramen för 
tillsynen ges också råd och vägledning. Viktiga områden i tillsynen är 
förskolans kvalitetsarbete och pedagogiska verksamhet. Tillsynen omfattar 
samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som kontroll av 
regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten. En ny tillsyn kan 
genomföras om det visar sig att det finns brister som behöver följas upp. 
Det kan till exempel handla om att förskolan inte bedriver utbildning i 
enlighet med uppdraget. 
 
Tillsynen görs i fyra steg: 
 
1.Dokumentgranskning.  
2.Tillsynsbesök på förskolan. 
3.Intervju med huvudman/rektor och förskollärare 
4.Beslut efter tillsyn. 
 
Finspångs kommun har genomfört tillsyn av Fröhusets förskola under våren 
2020.  
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Finspångs kommuns beslut 

Finspångs kommun förelägger enligt 26 kap. 10 § Föreningen värdefulla 
barn och ungdomar, FVBU, att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade 
brister. De vidtalade åtgärderna ska senast 2021-01-01 skriftligt redovisas 
för Finspångs kommun.  
 
Bedömningen grundas på det material som skickats in till Finspångs 
kommun, på iakttagelser vid besök på förskolan, samt intervju med, rektor 
och förskollärare.  
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Huvudmannen 

I skollagen kapitel 2, 5§ står det att enskilda får efter ansökan godkännas 
som huvudmän för förskola.  Godkännande ska lämnas om den enskilde 
genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 
gäller för verksamheten har ekonomiska förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt har förutsättningar att 
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den 
enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att 
samtliga som anges i 5 a § 1-4 kapitel 2 bedöms lämpliga. Vid 
lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina 
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter 
av betydelse beaktas. 
 
För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte 
innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där 
utbildningen ska bedrivas.  
 
I 5 § a står det att i fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § 
andra stycket 1 och tredje stycket sammantaget avse den verkställande 
direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, bolagsmännen i kommanditbolag eller andra 
handelsbolag, och personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har 
ett väsentligt inflytande över verksamheten.  
 

Synpunkter på bifogad dokumentation 

Orgnr. Huvudmannens namn. Ingen brist konstaterad 

Föreningens/organisationens 
stadgar. 

Ingen brist konstaterad 

Aktuellt registreringsbevis. Ingen brist konstaterad 

F-skattebevis. Ingen brist konstaterad 

Årsredovisning/ekonomisk 
redovisning från senaste 
verksamhetsår. 

Begäran om komplettering. 
Årsredovisning endast för Fröhuset 
ska inskickas. 

Rektor Ingen brist konstaterad 

Kunskap om skollagen Ingen brist konstaterad 

Kunskap om arbetsmiljölagstiftning Ingen brist konstaterad 
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Kunskap om ekonomi Ingen brist konstaterad 

Utdrag ur belastningsregistret, 
lämplighet. 

Ej redovisat 

 
 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att brist är konstaterad. Huvudmannen 
behöver komplettera med utdrag från belastningsregistret för medlemmarna 
i styrelsen.  
 
 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannivå systematisk och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen 
ska också genomföras på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Efterfrågad och inskickad 

dokumentation 
Kommentar 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete från huvudman 

Brist konstaterad 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete  

Brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 
 
 

Bedömning 

Föreningen värdefulla barn och ungdomar, FVBU, har ett tydlig års hjul och 
goda mallar för sitt systematiska kvalitetsarbete. Förskolan har påbörjat 
arbetet med att planera verksamheten med läroplanen som utgångspunkt. 
Finspångs kommuns som har utfört tillsynen bedömer inte att 
huvudmannen, rektor och förskolan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete 
som består i planering, uppföljning, analys och utveckling av utbildningen. 
Det saknas dokumenterad analys på huvudmannanivå, dokumenterade 
beslut om utvecklingsåtgärder, samt genomförandet av dessa. 
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Dokumentationen på enhetsnivå handlar om att dokumentera de aktiviteter 
som genomförts, inte att skapa dokumentation för att följa de pedagogiska 
processerna vid förskolan.  
Analysens uppgift är att på ett trovärdigt sätt bedöma kvaliteten i 
förhållande till de nationella målen samt att identifiera faktorer som har 
påverkat.  Analysen ska innehålla en bedömning om var förskolan är, vad 
som påverkat resultaten och vad som behövs förändras när det gäller 
förutsättningar, verksamhetens genomförande och måluppfyllelsen.  
Frågor som kan svaras på är: 

 vad har gjorts eller inte gjorts i undervisningen som kan förklara 
resultaten? 

 hur har organiseringen av undervisningen, arbetssätt och 
arbetsformer, förhållningssätt, förväntningar och lärandeklimat etc. 
påverkat resultaten och måluppfyllelsen? 

 och vilken forskning och erfarenhet kan förskolan ta hjälp av för att 
vidga perspektiven  och inhämta ny kunskap? 
 

 

Motivering 

Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannivå 
systematisk och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska också 
genomföras på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet 
ska dokumenteras.  
 
Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i 
verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter. Ett systematiskt 
kvalitetsarbete kräver dokumenterade uppföljningar, analyser och 
utvecklingsåtgärder. Utbildningsnämnden bedömer att det systematiska 
kvalitetsarbetet behöver utvecklas på enhetsnivå och på huvudmannanivå.  
 
 

Organisation och undervisning  

I skollagen definieras undervisning som målstyrda processer som under 
ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 
inhämtande av kunskaper och värden (1 kap. 3 § skollagen). I förarbetena 
till skollagen anges att undervisning i förskolan innebär att legitimerade 
förskollärare ska leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och 
intentioner uppfylls. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska 
innehållet och för att det målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling 
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och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i den verksamhet 
som arbetslaget genomför gemensamt.  
 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad 
demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga 
får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har 
rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av 
miljön och planeringen av utbildningen. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Utbildningsbevis för rektor Ingen brist konstaterad 

Legitimationer för anställda 
förskollärare 

Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor Ingen brist konstaterad 

Exempel på pedagogisk 
dokumentation 

Brist konstaterad 

Nyckeltal barnantal: 6,2 

Tid för rektor:  40%, från och med 1 juli 2020 50 % 

Tid för reflektion och gemensam planering: pedagogerna har 1 h enskilt 

varje vecka, varann vecka har avdelningarna planering 1,5h och varann 

vecka har arbetslaget 1,5h tillsammans.  

 

Bedömning 

Förskollärarna planerar undervisningen kopplat till de nationella målen 
tillsammans med arbetslagen. Det saknas dock dokumenterade 
uppföljningar av den undervisning som bedrivs. Förskolan har organiserat 
verksamheten med mindre grupper med färre barn i grupperna.  Två grupper 
leddes av en förskollärare och övriga grupper leds av barnskötare. Det 
framgick inte att man organiserade undervisningen för de övriga grupperna 
så att man säkerställde att undervisningen skedde under ledning av 
legitimerade förskollärare.  
Det saknas dokumentation som visar att förskolläraren följer upp och 
analyserar undervisningen. Av den dokumentation som Finspångs kommun 
tagit del av framgår det  inte att förskolan analyserar utbildningen och 
barnens förändrade kunnande i förhållande till den undervisning som de 
erbjudits.  
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Motivering 

I skollagen definieras undervisning som målstyrda processer som under 
ledning av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 
inhämtande av kunskaper och värden (1 kap. 3 § skollagen). Förskollärare 
ska ansvara för det pedagogiska innehållet och för att det målinriktade 
arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed 
ett särskilt ansvar i den verksamhet som arbetslaget genomför gemensamt. 
 
Tillsynen visar att huvudmannen behöver säkerställa att det pedagogiska 
arbetet mot läroplanens mål planeras, följs upp, analyseras och 
dokumenteras, samt att förskolans huvudman i sin tur säkerställer att 
undervisningen sker under ledning av legitimerade förskollärare.  
 

Åtgärder mot kränkande behandling 

Enligt 6 kapitlet i skollagen ska huvudmannen se till att förskolan bedriver 
ett målmedvetet arbete mot kränkande behandling. Varje år ska en plan mot 
kränkande behandling upprättas. Den ska till exempel innehålla en översikt 
över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling. Dessutom ska barnen engageras i arbetet med att ta fram 
planen. Huvudmannens arbete mot kränkande behandling enligt 6 kap. 
skollagen tillsynas av Skolinspektionen, varför ingen vidare återkoppling 
angående plan mot kränkande behandling kommer att vidtas från 
kommunen.  
 
Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling. 

 

 
 
Trygghet och säkerhet 

I skollagen står det fastställt att förskolan ska erbjuda barnen en trygg 
omsorg och god miljö. Vidare i  läroplanen står det att förskolan har en 
viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. 
Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammanställning 
och storlek ( 8 kap. 2§ och 8§)  
 
Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra 
framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 
Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om 
sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få 
möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig 
och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 
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Synpunkter på bifogad dokumentation 

Protokoll från senast genomförda 
barnsäkerhetsrond 

Ingen brist konstaterad 

Rutiner vid brandskyddsarbete och 
utrymningar 

Ingen brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 
 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 
 

Arbete med barn i behov av särskilt stöd och 

modersmål 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det 
genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av 
särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 
stödinsatserna. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål 
än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt 
modersmål. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

Frågor till rektor – Modersmål Brist konstaterad 

Frågor till rektor – Särskilt stöd Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor – Teckenspråk Ingen brist konstaterad 

 

 

Bedömning 

Utifrån den dokumentation som är inskickad till Finspångs kommun samt 
utifrån den intervjun som genomfördes framkom det inte att förskolan 
medverkar till att barn med annat modersmål får möjlighet att utveckla sitt 
modersmål i tillräcklig utsträckning. Förskolan beskriver att barnen får 
lyssna på böcker på sitt modersmål.   
Rektor behöver utveckla förskolans arbetsmetoder för att säkerställa att 
förskolan medverkar till att ge barnen fler möjligheter till att utveckla sitt 
modersmål.  
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Motivering  
I skollagen 8 kapitlet 10 paragrafen står det att förskolan ska medverka till 
att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både 
det svenska språket och sitt modersmål. 
 
 

Arbete med övergångar 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 
fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet 
i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i 
barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som 
syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar 
från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

Frågor till rektor – Övergångar Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 
 

Forum för samråd och information till hemmet 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna 
utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och 
förtroendefullt sätt med hemmen. Vårdnadshavare för ett barn i förskolan 
ska fortlöpande informeras om barnets eller elevens utveckling. 
 
 

Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor till rektor – Samråd Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor – Information till 
hemmet. 

Ingen brist konstaterad 

Mallar för utvecklingssamtal (om 
sådana finns.) 

Ingen brist konstaterad 
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Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad. 
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Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av IUS, Sjöviks 
förskola 

 
Beskrivning av ärendet 

Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de 
förskolor som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk omsorg 
vars huvudman kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
 

Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel och 
avser en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som 
följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel 
som upptäckts vid granskningen. Inom ramen för tillsynen ges också råd och 
vägledning. Viktiga områden i tillsynen är förskolans kvalitetsarbete och 
pedagogiska verksamhet. Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och 
ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till 
verksamheten. En ny tillsyn kan genomföras om det visar sig att det finns brister 
som behöver följas upp. Det kan till exempel handla om att förskolan inte 
bedriver utbildning i enlighet med uppdraget. 
 
Tillsynen görs i fyra steg: 
 
1.Dokumentgranskning.  
2.Tillsynsbesök på förskolan. 
3.Intervju med huvudman/rektor och förskollärare. 
4.Beslut efter tillsyn. 
 
Finspångs kommun har genomfört tillsyn av IUS, Sjöviks förskola under våren 
2020.  
 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelse besluta att: 

Finspångs kommun tilldelar en anmärkning enligt 26 kap. 11 § IUS Sjöviks 
förskola, att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom följande 
områden:   

 dokumentation av barnens förändrade kunnande i förhållande till den 
undervisning som barnen erbjuds.  
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Rojyar Khalili 

2020-07-01  2 (2)  

Dnr KS.2020.0314  

  

 

 

 
De vidtagna åtgärderna ska senast 2021.01.01 skriftligt redovisas för 
Finspångs kommun.  
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Tillsyn  

Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de 
förskolor som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 
10 §. 
 
Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel 
och avser en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de 
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta 
beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver 
utbildningen ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Inom ramen för 
tillsynen ges också råd och vägledning. Viktiga områden i tillsynen är 
förskolans kvalitetsarbete och pedagogiska verksamhet. Tillsynen omfattar 
samtliga områden i läroplanen och ska tjäna både som kontroll av 
regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten. En ny tillsyn kan 
genomföras om det visar sig att det finns brister som behöver följas upp. 
Det kan till exempel handla om att förskolan inte bedriver utbildning i 
enlighet med uppdraget. 

Tillsynen görs i fyra steg: 

 

1. Dokumentgranskning.  

2. Tillsynsbesök på förskolan. 

3. Intervju med huvudman/rektor och förskollärare 

4. Beslut efter tillsyn. 

 

Finspångs kommun har genomfört tillsyn av IUS, Sjöviks förskola under 
våren 2020. 
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Finspångs kommuns beslut 

Finspångs kommun tilldelar en anmärkning enligt 26 kap. 11 § IUS Sjöviks förskola . 
Huvudmannen behöver vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtalade 
åtgärderna ska senast 2021-01-01 skriftligt redovisas för Finspångs kommun.  
 
Bedömningen grundas på det material som skickats in till Finspångs kommun, på iakttagelser 
vid besök på förskolan, samt intervju med Huvudman, rektor och förskollärare.  
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Huvudmannen 

I skollagen kapitel 2, 5 § står det att enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för 
förskola.  Godkännande ska lämnas om den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt har 
förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten har ekonomiska förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och i övrigt har förutsättningar att följa 
de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms 
lämplig. I fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 kapitel 2 
bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina 
skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse 
beaktas. 
 
För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av 
det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.  
 
I 5 § a står det att i fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och 
tredje stycket sammantaget avse 
den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande över verksamheten,  
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  
personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 
verksamheten.  
 

Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Orgnr. Huvudmannens namn. Ingen brist konstaterad 

Föreningens/organisationens stadgar. Ingen brist konstaterad 

Aktuellt registreringsbevis. Ingen brist konstaterad 

F-skattebevis. Ingen brist konstaterad 

Årsredovisning/ekonomisk redovisning 
från senaste verksamhetsår. 

Ingen brist konstaterad 

Rektor Ingen brist konstaterad 

Kunskap om skollagen Ingen brist konstaterad 

Kunskap om arbetsmiljölagstiftning Ingen brist konstaterad 

Kunskap om ekonomi Ingen brist konstaterad 

Utdrag ur belastningsregistret, 
lämplighet. 

Ingen brist konstaterad 
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Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannivå 
systematisk och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, 
uppföljning och utveckling av utbildningen ska också genomföras på enhetsnivå. Inriktningen 
på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det 
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Efterfrågad och inskickad 

dokumentation 
Kommentar 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete från huvudman 

Ingen brist konstaterad 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete  

Ingen brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 
 
 

Bedömning 

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 

 

Organisation och undervisning  

I skollagen definieras undervisning som målstyrda processer som under ledning av 
förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden (1 
kap. 3 § skollagen). I förarbetena till skollagen anges att undervisning i förskolan innebär att 
legitimerade förskollärare ska leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och 
intentioner uppfylls. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet och för att det 
målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett 
särskilt ansvar i den verksamhet som arbetslaget genomför gemensamt.  
 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov 
och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 
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Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Utbildningsbevis för rektor Ingen brist konstaterad 

Legitimationer för anställda 
förskollärare 

Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor Ingen brist konstaterad 

Exempel på pedagogisk 
dokumentation 

Ingen brist konstaterad 

Nyckeltal barnantal: 6,8 

Tid för rektor:  40 h fördelat på två förskolor. 

Tid för reflektion och gemensam planering: Förskollärarna har 5h och 15 minuter och 

barnskötarna har 4 h och 15 minuter 

 

Bedömning 

Förskolan följer upp sin verksamhet genom skolverkets utvärderingsverktyg BRUK och den 
pedagogiska dokumentationen genomförs genom ett verktyg som förskolan kallar 
processreflektion. Förskolan planerar undervisningen kopplat till de nationella målen.  
Av den dokumentation som Finspångs kommun tagit del av framgår det inte att förskolan 
analyserar utbildningen och barnens förändrade kunnande i förhållande till den undervisning 
som de erbjudits.  
 
Motivering 

I skollagen definieras undervisning som målstyrda processer som under ledning av 
förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden (1 
kap. 3 § skollagen). Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet och för att det 
målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande.  

 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 

Enligt 6 kapitlet i skollagen ska huvudmannen se till att förskolan bedriver ett målmedvetet 
arbete mot kränkande behandling. Varje år ska en plan mot kränkande behandling upprättas. 
Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barnen engageras i arbetet med att ta fram 
planen. Huvudmannens arbete mot kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen tillsynas av 
Skolinspektionen, varför ingen vidare återkoppling angående plan mot kränkande behandling 
kommer att vidtas från kommunen.  
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Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

 

 
 

Trygghet och säkerhet 

I skollagen står det fastställt att förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och god miljö. 

Vidare i  läroplanen står det att förskolan har en viktig roll för att bidra till att grundlägga 

barnens trygghet och självkänsla. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 

sammanställning och storlek ( 8 kap. 2§ och 8§)  

 

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna 

svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla 

en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få 

möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika 

kunskaper och erfarenheter. 

 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Protokoll från senast genomförda 
barnsäkerhetsrond 

Ingen brist konstaterad 

Rutiner vid brandskyddsarbete och 
Utrymningar 

Ingen brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  

 

 

Arbete med barn i behov av särskilt stöd och modersmål 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 
det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 
ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov 
av särskilt stöd, ska rektorn se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.  
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
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Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor till rektor – Modersmål Ingen brist konstaterad  

Frågor till rektor – Särskilt stöd Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor – Teckenspråk Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning 

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad. 
 

Arbete med övergångar 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför 
övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter 
och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 
progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar 
till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor till rektor – Övergångar Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 

Forum för samråd och information till hemmet 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 
Vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande informeras om barnets eller elevens 
utveckling. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor till rektor – Samråd Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor – Information till 
hemmet. 

Ingen brist konstaterad 

Mallar för utvecklingssamtal (om 
sådana finns.) 

Ingen brist konstaterad 
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Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
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Rojyar Khalili 

2020-06-18  1 (1)  
Dnr KS.2020.0315  

  

 

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  

 
 

Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av IUS, Skorpans 
förskola 

Beskrivning av ärendet 
Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de förskolor 
som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
 

Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel och 
avser en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som 
följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel 
som upptäckts vid granskningen. Inom ramen för tillsynen ges också råd och 
vägledning. Viktiga områden i tillsynen är förskolans kvalitetsarbete och 
pedagogiska verksamhet. Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och 
ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till 
verksamheten. En ny tillsyn kan genomföras om det visar sig att det finns brister 
som behöver följas upp. Det kan till exempel handla om att förskolan inte 
bedriver utbildning i enlighet med uppdraget. 
 
Tillsynen görs i fyra steg: 
 

1.Dokumentgranskning.  
2.Tillsynsbesök på förskolan. 
3.Intervju med huvudman/rektor och förskollärare 
4.Beslut efter tillsyn. 
 
Finspångs kommun har genomfört tillsyn av IUS, Skorpan under våren 2020. 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Finspångs kommun tilldelar en anmärkning enligt 26 kap. 11 § IUS Skorpan, att 
vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom följande områden:   

 den pedagogiska dokumentationen 
 dokumentation av barnens förändrade kunnande i förhållande till den 

undervisning som barnen erbjuds.  
 

De vidtalade åtgärderna ska senast 2021-01-01 skriftligt redovisas för 
Finspångs kommun.  
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av IUS, Skorpans förskola 
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Tillsyn  

Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de 
förskolor som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk omsorg 
vars huvudman kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
 
Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel och 
avser en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som 
följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder 
som kan behövas för att den huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel 
som upptäckts vid granskningen. Inom ramen för tillsynen ges också råd och 
vägledning. Viktiga områden i tillsynen är förskolans kvalitetsarbete och 
pedagogiska verksamhet. Tillsynen omfattar samtliga områden i läroplanen och 
ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till 
verksamheten. En ny tillsyn kan genomföras om det visar sig att det finns brister 
som behöver följas upp. Det kan till exempel handla om att förskolan inte 
bedriver utbildning i enlighet med uppdraget. 
 
Tillsynen görs i fyra steg: 
 
1. Dokumentgranskning.  
2. Tillsynsbesök på förskolan. 
3. Intervju med huvudman/rektor och förskollärare 
4. Beslut efter tillsyn. 
 
Finspångs kommun har genomfört tillsyn av IUS, Skorpans förskola under våren 
2020.  
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Finspångs kommuns beslut 

Finspångs kommun tilldelar en anmärkning enligt 26 kap. 11 § IUS Skorpan. 
Huvudmannen behöver vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De 
vidtalade åtgärderna ska senast 2021-01-01 skriftligt redovisas för Finspångs 
kommun.  
 
Bedömningen grundas på det material som skickats in till Finspångs kommun, 
på iakttagelser vid besök på förskolan, samt intervju med Huvudman, rektor och 
förskollärare.  
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Huvudmannen 

I skollagen kapitel 2, 5§ står det att enskilda får efter ansökan godkännas som 
huvudmän för förskola.  Godkännande ska lämnas om den enskilde genom 
erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för 
verksamheten har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för verksamheten, och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som 
gäller för utbildningen. Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I 
fråga om en juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1-4 kapitel 2 
bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att 
fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra 
omständigheter av betydelse beaktas. 
 
För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär 
påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av 
skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska 
bedrivas.  
 
I 5§ a står det att i fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra 
stycket 1 och tredje stycket sammantaget avse den verkställande direktören och 
andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande över verksamheten, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och personer som 
genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över 
verksamheten.  
 

Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Orgnr. Huvudmannens namn. Ingen brist konstaterad 

Föreningens/organisationens stadgar. Ingen brist konstaterad 

Aktuellt registreringsbevis. Ingen brist konstaterad 

F-skattebevis. Ingen brist konstaterad 

Årsredovisning/ekonomisk redovisning 
från senaste verksamhetsår. 

Ingen brist konstaterad 

Rektor Ingen brist konstaterad 

Kunskap om skollagen Ingen brist konstaterad 

Kunskap om arbetsmiljölagstiftning Ingen brist konstaterad 
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Kunskap om ekonomi Ingen brist konstaterad 

Utdrag ur belastningsregistret, 
lämplighet. 

Ingen brist konstaterad 

 
Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannivå systematisk och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska 
också genomföras på enhetsnivå. Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det systematiska 
kvalitetsarbetet ska dokumenteras.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Efterfrågad och inskickad 

dokumentation 
Kommentar 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete från huvudman 

Ingen brist konstaterad 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete  

Ingen brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 
 
 

Bedömning 

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 

 

Organisation och undervisning  

I skollagen definieras undervisning som målstyrda processer som under ledning 
av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av 
kunskaper och värden (1 kap. 3 § skollagen). I förarbetena till skollagen anges 
att undervisning i förskolan innebär att legitimerade förskollärare ska leda de 
målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. 
Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet och för att det 

209



- 5 - 

målinriktade arbetet främjar varje barns utveckling och lärande. Förskollärare 
har därmed ett särskilt ansvar i den verksamhet som arbetslaget genomför 
gemensamt.  
 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad 
demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta 
ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till 
delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika 
sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och 
planeringen av utbildningen. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Utbildningsbevis för rektor Ingen brist konstaterad 

Legitimationer för anställda 
förskollärare 

Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor Ingen brist konstaterad 

Exempel på pedagogisk 
dokumentation 

Brist konstaterad 

Nyckeltal barnantal: 5,2 

Tid för rektor:  40 h fördelat på två förskolor. 

Tid för reflektion och gemensam planering: Förskollärarna har 5h och 15 

minuter och barnskötarna har 4 h och 15 minuter 

 

Bedömning 

Förskolan följer upp sin verksamhet genom skolverkets utvärderingsverktyg 
BRUK och den pedagogiska dokumentationen genomförs genom ett verktyg 
som förskolan kallar processreflektion. Förskolan planerar undervisningen 
kopplat till de nationella målen. Det saknas dock dokumenterade uppföljningar 
av den undervisning som bedrivs. Det saknas dokumentation som visar att 
förskolläraren följer upp och analyserar undervisningen. Av den dokumentation 
som Finspångs kommun tagit del av framgår det inte att förskolan analyserar 
utbildningen och barnens förändrade kunnande i förhållande till den 
undervisning som de erbjudits.  
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Motivering 

I skollagen definieras undervisning som målstyrda processer som under ledning 
av förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av 
kunskaper och värden (1 kap. 3 § skollagen). Förskollärare ska ansvara för det 
pedagogiska innehållet och för att det målinriktade arbetet främjar varje barns 
utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i den 
verksamhet som arbetslaget genomför gemensamt. Tillsynen visar att 
huvudmannen behöver säkerställa att det pedagogiska arbetet mot läroplanens 
mål planeras, följs upp, analyseras och dokumenteras, samt att förskolans 
huvudman i sin tur säkerställer att undervisningen sker under ledning av 
legitimerade förskollärare.  
 
 

Åtgärder mot kränkande behandling 

Enligt 6 kapitlet i skollagen ska huvudmannen se till att förskolan bedriver ett 
målmedvetet arbete mot kränkande behandling. Varje år ska en plan mot 
kränkande behandling upprättas. Den ska till exempel innehålla en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
Dessutom ska barnen engageras i arbetet med att ta fram planen. Huvudmannens 
arbete mot kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen tillsynas av 
Skolinspektionen, varför ingen vidare återkoppling angående plan mot 

kränkande behandling kommer att vidtas från kommunen.  
 
Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. 

 

 
 

Trygghet och säkerhet 

I skollagen står det fastställt att förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg 

och god miljö. Vidare i  läroplanen står det att förskolan har en viktig roll för att 

bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Huvudmannen ska se 

till att barngrupperna har en lämplig sammanställning och storlek ( 8 kap. 2§ och 

8§)  

 

Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra 

framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska 

ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
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lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka 

och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper 

och erfarenheter. 

 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Protokoll från senast genomförda 
barnsäkerhetsrond 

Ingen brist konstaterad 

Rutiner vid brandskyddsarbete och 
Utrymningar 

Ingen brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  

 

 

Arbete med barn i behov av särskilt stöd och 

modersmål 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom 
uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska rektorn se 
till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 
vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.  
Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor till rektor – Modersmål Ingen brist konstaterad  

Frågor till rektor – Särskilt stöd Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor – Teckenspråk Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning 

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad. 
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Arbete med övergångar 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet 
utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för 
att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och 
lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen 
och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor till rektor – Övergångar Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
 

Forum för samråd och information till hemmet 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas 
rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt 
med hemmen. Vårdnadshavare för ett barn i förskolan ska fortlöpande 
informeras om barnets eller elevens utveckling. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor till rektor – Samråd Ingen brist konstaterad 

Frågor till rektor – Information till 
hemmet. 

Ingen brist konstaterad 

Mallar för utvecklingssamtal (om 
sådana finns.) 

Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist är konstaterad.  
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Rojyar Khalili 

2020-07-01  1 (2)  
Dnr KS.2020.0316  

  

 

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  

 
Finspångs kommuns beslut efter tillsyn av C-företaget, 
Dagbarnvårdarna i Grytgöl 

 
Beskrivning av ärendet 
Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de förskolor 
som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
 

Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26:e kapitel och avser 
en granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som följer av 
lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan 
behövas för att den huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel som 
upptäckts vid granskningen. Inom ramen för tillsynen ges också råd och vägledning.  

Tillsynen ska tjäna både som kontroll av regelefterlevnad och som återkoppling till 
verksamheten. En ny tillsyn kan genomföras om det visar sig att det finns brister 
som behöver följas upp. Det kan till exempel handla om att verksamheten inte 
bedrivs i enlighet med uppdraget. 

 

Tillsynen görs i fyra steg: 

1.Dokumentgranskning.  

2.Tillsynsbesök i verksamheten. 

3.Intervju med huvudman/rektor eller verksamhetsansvariga. 

4.Beslut efter tillsyn. 

Finspångs kommun har genomfört tillsyn av C-företaget, Dagbarnvårdarna i 
Grytgöl, under våren 2020. 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Finspångs kommun tilldelar en anmärkning enligt 26 kap. 11 § C-
företaget, Dagbarnvårdarna i Grytgöl, att vidta åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister inom följande områden:   

 det systematiska kvalitetsarbetet 

 ekonomisk redovisning 

 särskilt stöd 
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Rojyar Khalili 

2020-07-01  2 (2)  

Dnr KS.2020.0316  

  

 

 

 

 De vidtalade åtgärderna ska senast 2021-01-01 skriftligt redovisas för Finspångs 
kommun.  
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Diarienummer: KS.2020.316 

 

 

 

3 

Tillsyn  

Enligt skollag (2010:800) har Finspångs kommun tillsynsansvar över de förskolor som 
kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § samt pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen 
förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
 
Tillsyn genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagens 26 kapitel och avser en 
granskning för att kontrollera att utbildningen uppfyller de krav som följer av lagar och andra 
föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den 
huvudman som bedriver utbildningen ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. Inom 
ramen för tillsynen ges också råd och vägledning. Viktiga områden i tillsynen är 
kvalitetsarbete och den pedagogiska verksamheten. Tillsynen ska tjäna både som kontroll av 
regelefterlevnad och som återkoppling till verksamheten. En ny tillsyn kan genomföras om 
det visar sig att det finns brister som behöver följas upp. Det kan till exempel handla om att 
verksamheten inte bedrivs i enlighet med uppdraget. 
 
Tillsynen görs i fyra steg: 
 
1. Dokumentgranskning.  
2. Tillsynsbesök i lokalerna. 
3. Intervju med huvudman/rektor/ verksamhetsansvariga och förskollärare/personal 
4. Beslut efter tillsyn. 
 
Finspångs kommun har genomfört tillsyn av C-företaget, Dagbarnvårdarna i Grytgöl under 
våren 2020.  
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Finspångs kommuns beslut 

Finspångs kommun har enligt 26 kap. 10 § fattat beslut om att tilldela en anmärkning. De 
vidtalade åtgärderna för att avhjälpa påtalade brister ska senast 20201231 skriftligt redovisas 
för Finspångs kommun.  
 
Bedömningen grundas på det material som skickats in till Finspångs kommun, på iakttagelser 
vid besök i verksamheten, samt intervju med verksamhetsansvariga.   

 

Huvudmannen 

Av 25 kap. 10–14 §§ skollagen följer att den kommun där en enskild bedriver pedagogisk 
omsorg efter ansökan ska besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om: 
 
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande 
offentlig verksamhet, 
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 
verksamhet, 
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 
motsvarande verksamhet, och 
4. avgifterna inte är oskäligt höga. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

Orgnr. Huvudmannens namn. Ingen brist konstaterad 

Föreningens/organisationens 
stadgar. 

Ingen brist konstaterad 

Aktuellt registreringsbevis. Ingen brist konstaterad 

F-skattebevis. Ingen brist konstaterad 

Årsredovisning/ekonomisk 
redovisning från senaste 
verksamhetsår. 

Ej redovisat 

 

Finspångs kommun har begärt komplettering men ej mottagit det. C-företaget behöver 
inkomma med dessa uppgifter till Finspångs kommun.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Av 25 kap. 8 § skollagen framgår att en kommun systematiskt ska följa upp och utvärdera 
pedagogisk omsorg. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer 
fram att det finns brister i den pedagogiska omsorgen ska kommunen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Motsvarande gäller 
enligt 25 kap. 10 § för en enskild huvudman som en kommun har förklarat har rätt till bidrag 
för pedagogisk omsorg. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

Efterfrågad och inskickad 

dokumentation 
Kommentar 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete från huvudman 

Brist konstaterad 

Dokumentation av systematiskt 
kvalitetsarbete  

Brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 
 
 
Bedömning 

Dagbarnvårdarna i Grytgöl följer upp och utvärderar verksamheten genom 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och skyddsrond.  Huvudmannen följer i sin tur upp 
verksamheten genom dessa kartläggningsmaterial. Sammantaget utifrån den dokumentation 
som är inskickat samt utifrån genomförd intervju med verksamhetsansvariga på enheten 
bedömer Finspångs kommun att det systematiska kvalitetsarbetet är bristfällig. Huvudmannen 
beskriver olika aktiviteter men det saknas analys och utvärdering. Vid intervjuerna framkom 
det att huvudmannen inte har genomfört uppföljningar på plats sedan starten 2016. Detta 
anser Finspångs kommun är anmärkningsvärt. Huvudmannen bör i sin systematiska 
uppföljning och utvärdering: 
 
• kartlägga verksamhetens förutsättningar och genomförande,  
• analysera kvaliteten och bedöma verksamhetens utvecklingsbehov,  
• med utgångspunkt i analysen och i dialog med personalen planera och besluta vilka områden 
som behöver utvecklas för att stimulera barnens utveckling och lärande, samt 
 • följa upp att formerna för barnens delaktighet och medverkan i uppföljning och utvärdering 
är anpassade till deras ålder och mognad. 
 
Motivering 

Enligt skollagen 25 kapitlet  8 § ska varje huvudman följa upp och utvärdera varsamheten 
som avses i 2-5 §§ systematiskt. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt 

220



 

Datum: 2020-06-03 
Diarienummer: KS.2020.316 

 

 

 

6 

kommer fram att det finns brister i sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska kommunen se till 
att nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
 
Utveckling och lärande  

Av 25 kap. 7 § skollagen följer att det för bedrivande av pedagogisk omsorg ska finnas 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. I 2 § följer att pedagogisk omsorg genom pedagogisk 
verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Det framgår också att verksamheten 
ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Av 25 kap. 6 § skollagen följer 
att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att 
den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

Nyckeltal barnantal 5,3 Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning 

Huvudmannen begär in bland annat dokumentation från skyddsrond, checklistor och 
verksamhetsberättelser från verksamheten. Personalens kompetens och engagemang är den 
viktigaste faktorn för verksamhetens kvalitet. Kompetensen hör utöver utbildning eller 
erfarenhet ihop med vilka möjligheter som finns till kompetensutveckling och pedagogisk 
handledning. Regelbunden handledning och stöd till personalen påverkar deras sätt att arbeta 
och därmed också barnens vardag. Det är därför angeläget att huvudmannen regelbundet ger 
personalen sådan kompetensutveckling och pedagogisk handledning som behövs för att de på 
bästa sätt ska kunna utföra sitt arbete. Vid intervjuerna framkom det att huvudmannen inte har 
genomfört uppföljningar på plats sedan starten 2016. Detta anser Finspångs kommun är 
anmärkningsvärt.  
 
Huvudmannen bör vidta åtgärder för att säkerställa att personalen har förutsättningar att 
bedriva verksamheten så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande samt 
förbereder för fortsatt lärande, till exempel genom personalens kompetens, relevanta material 
och redskap samt lokalernas utformning. 
 
Motivering 

I skollagen 25 kapitlet 7 §  står det för bedrivande av verksamheten ska det finnas personal 
med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk 
verksamhet kan tillgodoses. 

I 8 § står det att en kommun ska systematiskt följa upp och utvärdera sådan verksamhet som 
avses i 2-5 §§. 
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Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister 
i sådan verksamhet som avses i 2-5 §§ ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 
Motsvarande gäller enligt 25 kap. 10 § för en enskild huvudman som en kommun har 
förklarat har rätt till bidrag för pedagogisk omsorg. 
 
 
Arbete med barn i behov av särskilt stöd och modersmål 

Av 25 kap. 2 § skollagen följer att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.  
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

Frågor till huvudman – Särskilt stöd Brist konstaterad 

 

Bedömning 

Huvudmannen har rutiner för att arbetet för barn i behov av särskilt stöd. Personalen berättade 
vid intervjun att det aldrig har funnits barn i behov av särskilts stöd i verksamheten . 
Finspångs kommun anser att det är anmärkningsvärt då verksamheten har funnits sedan 2016. 
Huvudmannen bör ha fungerande rutiner för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd 
och säkerställa att personalen har kompetens för att ge sådan omsorg till barn i behov av 
särskilt stöd. 
 

Motivering  

Av 25 kap. 2 § skollagen följer att barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver 
särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 
Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

 

Åtgärder mot kränkande behandling 

Enligt 6 kapitlet i skollagen ska huvudmannen se till att verksamheten bedriver ett 
målmedvetet arbete mot kränkande behandling. Varje år ska en plan mot kränkande 
behandling upprättas. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs 
för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barnen engageras i 
arbetet med att ta fram planen. Huvudmannens arbete mot kränkande behandling enligt 6 kap. 
skollagen tillsynas av Skolinspektionen, varför ingen vidare återkoppling angående plan mot 

kränkande behandling kommer att vidtas från kommunen.  
 
Plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. 
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Trygghet och säkerhet 

Av 25 kap. 7 § skollagen följer att pedagogisk omsorg ska bedrivas i grupper med en lämplig 
sammansättning och storlek. Det är viktigt att man i gruppsammansättningen beaktar att 
lokalerna är anpassade för de barn som ska vistas där. Det vill säga att det finns tillräckliga 
utrymmen för barnens aktiviteter samt att de är utformade så att de är säkra och överblickbara 
samt bidrar till att underlätta kontakten mellan personalen och barnen.  
Det är viktigt att såväl personalen som barnen vistas i så god och hälsosam miljö som möjligt. 
Verksamheten kan bedrivas i ett hem eller i en annan lämplig lokal. Lokalerna ska vara 
anpassade för sitt ändamål. Personal och barn i verksamheterna ska vistas i en säker, god och 
hälsosam miljö. Lokalernas storlek och utformning, miljö och material ska vara beskaffade så 
att uppgiften att ge en god pedagogisk verksamhet understöds och kan genomföras. I 
verksamheter där barn vistas är det även viktigt att det finns rutiner för att förebygga risker för 
olyckor i barnens fysiska miljö. Personalen är skyldig att ha tillsyn över alla barn både när de 
är inne och när de är ute. Samtidigt behöver barnen få möjlighet att leka och koppla av i viss 
avskildhet. För att personalen ska kunna ha god uppsikt över barnen och för att underlätta 
kontakten mellan personalen och barnen, är det viktigt att miljön är överblickbar. 
Som ett led i att möjliggöra en varierad verksamhet som stimulerar barns lärande och 
utveckling är det viktigt att barnen får tillgång till utevistelse, under säkra och trygga 
förhållanden. 
 
Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Protokoll från senast genomförda 
barnsäkerhetsrond 

Ingen brist konstaterad 

Rutiner vid brandskyddsarbete och 
Utrymningar 

Ingen brist konstaterad 

Frågor till huvudman Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning 

Huvudmannen begär in bland annat dokumentation från skyddsrond, checklistor och 
verksamhetsberättelser från verksamheten.  Vid intervjuerna framkom det att huvudmannen 
inte har genomfört uppföljningar på plats sedan starten 2016. Detta anser Finspångs kommun 
är anmärkningsvärt.  
 

Forum för samråd och information till hemmet 

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt bör verksamheten samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 
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Datum: 2020-06-03 
Diarienummer: KS.2020.316 

 

 

 

9 

Synpunkter på bifogad dokumentation 

 

Frågor  – Samråd Ingen brist konstaterad 

Frågor– Information till hemmet. Ingen brist konstaterad 

Mallar för utvecklingssamtal (om 
sådana finns.) 

Ingen brist konstaterad 

 

Bedömning  

Finspångs kommun bedömer att ingen brist konstaterad. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Internkontroll sektor social omsorg september 2020 

 
Sammanfattning 
 

Internkontrollen för september 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Sammanställning av utredningstider, halvår 1 2020 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 2 2020 
    (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende) 

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll 

 

Kontrollerna visar:  

Sammanställning av utredningstider, halvår 1 2020 

Statistiken för första halvåret 2020 visar att antalet utredningar som pågått mer än 
122 dagar är ungefär lika många som föregående halvår men procentuellt är det en 
förbättring, då det avslutades betydligt fler utredningar än föregående halvår. 

Följande åtgärder redovisas: 

Det pågår arbete med att korta ner utredningstiderna genom att förbättra 
utredningsmetoden. Vidare kommer mottagningsfunktionen att utökas vilket 
kommer att leda till att utredarna får en större möjlighet att arbeta med pågående 
ärenden. 

 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 2 2020 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är 25 ärenden, 8 fler än förra 
kvartalet, där den enskilde väntat mer än 3 månader på verkställighet av gynnande 
biståndsbeslut.  

Följande åtgärder redovisas: 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 
Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 
gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete har 
påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder. 
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Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll 

Antalet bidragstagare och hushåll har ökat gentemot föregående år och även antalet 
bidragstagare per hushåll har ökat. Det är ett fortsatt högt inflöde av nya ärenden 
gällande ekonomiskt bistånd. 

Följande åtgärder redovisas:  

Det pågår arbete inom arbetsmarknadsenheten för att få personer anställda på 
extratjänster, istället för att uppbära ekonomiskt bistånd. Hittills har under året 50 
personer anställts på extratjänster vilket är fler än prognostiserat för 2020. 

 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 
september 2020. 
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Utfall 

Utredningar barn och unga 

Risk: Lagstadgad utredningstid hålls inte 

 

Kontrollmoment Utfall 

Sammanställning av utredningstider  Stor avvikelse 

Utredningstidens längd för barn och unga 

Kommentar Halvår 1 2020 

 

Sammanfattning 

Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara 

slutförd senast inom fyra månader (122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl för 

att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt förlängningsbeslut ska då finnas i den 

enskildes akt. Utredningar som grundar sig på en ansökan har inte samma lagkrav att vara slutförd senast inom fyra 

månader. I statistiken nedan särskiljs inte vad som är ansökan eller anmälan. 

Med start 2020 rapporteras halvårsvis istället för kvartalsvis som tidigare. I rapporten redovisas antal avslutade 

utredningar (grundade på ansökningar eller anmälningar) för barn och unga och fördelningen av hur många som är 122 

dagar eller kortare och hur många som enligt verksamhetssystemet överstiger utredningstiden om 122 dagar. Vidare 

redovisas hur många av de utredningar som överstiger 122 dagar, som har ett formellt förlängningsbeslut. Redovisning 

sker även av antal dagar den kortaste respektive längsta utredningen pågick. Det redovisas även hur stor andel av 

utredningarna som är längre än 122 dagar, som slutförts inom 132 dagar och hur många som överstigit 200 dagar. 

Bedömningen görs att uppskattningsvis en tredjedel av de utredningar som enligt verksamhetssystemet pågått mer än 

122 dagar, egentligen är slutförda inom 122 dagar. När det infaller en väntetid mellan beslut om insats och verkställighet, 

behöver ofta dokumentation föras i systemet och ärendet därför hållas öppet. Under våren 2020 har individ- och 

familjeomsorg gått in i en ny upplaga av verksamhetssystemet som gör att vi framåt kommer att kunna mäta i systemet 

hur länge utredningarna faktiskt pågått. 

Statistiken för första halvåret 2020 visar att antalet utredningar som pågått mer än 122 dagar är ungefär lika många som 

föregående halvår men procentuellt är det en förbättring, då det avslutades betydligt fler utredningar än föregående 

halvår. Det pågår arbete med att korta ner utredningstiderna genom att förbättra utredningsmetoden. Vidare kommer 

mottagningsfunktionen att utökas vilket kommer att leda till att utredarna får en större möjlighet att arbeta med 

pågående ärenden. 
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Kontrollmoment Utfall 
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Kontrollmoment Utfall 
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Biståndsbeslut 

Risk: Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid med risk för straffavgift 

 

Kontrollmoment Utfall 

Kontroll att beviljade insatser verkställs  Stor avvikelse 

Att beviljade insatser verkställs inom lagstadgad tid 

Kommentar Kvartal 2 2020 

 

Sammanfattning 

Rapporteringsskyldighet 

Kommunerna har enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet 

att kvartalsvis rapportera alla gynnande biståndsbeslut, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen ska även rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en 

statistikrapport över antalet gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutet eller som inte har 

verkställts inom tre månader från avbrottet i verkställigheten. 

Kvartal 2 2020 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är 25 ärenden, 8 fler än förra kvartalet, där den enskilde väntat mer än 

3 månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Den som väntat längst har väntat 1131 dagar. Antalet insatser 

som inte har verkställts har ökat gentemot föregående kvartal och ligger högre än motsvarande period föregående år. 

Ökningen av antalet ärenden finns främst inom insatsen kontaktperson. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. Vad gäller insatsen kontaktperson 

handlar det ofta om svårigheter att hitta lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar det 

allra oftast om brist på bostäder. Det kan även handlar om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att 

den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare eller att den enskilde själv önskar ett avbrott i verkställigheten 

under en tid. I dagsläget finns det brukare som önskar avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av corona-

viruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. Beslut följs även upp för att identifiera 

eventuella behovsförändringar. Bristen på gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete 

har påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder. 
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Kontrollmoment Utfall 

 

Tabellen nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 2 2020. 

  

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1131 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 957 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 460 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 356 

Bostad för vuxna SoL - servicebostad Ej verkställt 273 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 225 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 174 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 91 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 197 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 175 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 190 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 568 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 489 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 439 

Kontaktperson LSS Avbrott 419 

Kontaktperson LSS Avbrott 320 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 264 

Kontaktperson LSS Avbrott 260 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 204 

Kontaktperson LSS Avbrott 162 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 159 

Kontaktperson LSS Avbrott 148 

Kontaktperson LSS Avbrott 121 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 103 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 102 
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Ekonomiskt bistånd 

Risk: Antal bidragstagare och antal hushåll 

 

Kontrollmoment Utfall 

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll  Stor avvikelse 

Antal biståndsmottagare och antal hushåll 

Kommentar Halvår 1 2020 

 

Sammanfattning 

Nedan redovisade siffror rapporteras även månadsvis till Socialstyrelsen. Antal bidragstagare utgörs av vuxna och 

hemmavarande barn. 

Avvikelsens Antalet bidragstagare och hushåll har ökat gentemot föregående år och även antalet bidragstagare per 

hushåll har ökat. Det är ett fortsatt högt inflöde av nya ärenden gällande ekonomiskt bistånd. Arbetsförmedlingen har 

brist på insatser till arbetslösa. Det pågår arbete inom arbetsmarknadsenheten för att få ut personer på extratjänster, 

istället för att uppbära ekonomiskt bistånd. Hittills har under året 50 personer anställts på extratjänster vilket är fler än 

prognostiserat för 2020. 

 

Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd: 
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Kontrollmoment Utfall 

 

Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd: 

 

  

Utbetalt belopp per månad: 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Överenskommelse mellan Region Östergötland och 
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och 
säker vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför 
det egna hemmet  

Beskrivning av ärendet 

Från och med 1 april 2017 har bestämmelser införts i socialtjänstlagen  
(SoL 5 kap 1d §) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 3§) att kommuner 
och landsting/regioner ska ingå samverkansöverenskommelser kring barn och 
unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
 
Det övergripande målet med överenskommelsen är att den ska leda till att barn 
och unga, som är placerade utanför det egna hemmet, får tillgång till hälso- och 
sjukvård på samma villkor som andra barn och unga samt att en väl fungerande 
samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården kommer till stånd. 
Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och 
regionens hälso- och sjukvård när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem 
eller hem för vård och boende (HVB). Barnets och ungdomens behov ska alltid 
vara utgångspunkten för de insatser som ges av parterna. 
 
Det samverkansdokument som enligt nu gällande överenskommelse skulle tas 
fram för att tydliggöra medicinska insatser och prioriteringar har integrerats i 
denna uppdaterade och utvecklade överenskommelse. Överenskommelsen är en 
del i ”Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland”. 
Giltighetstiden är 2020-06-01 till och med 2022-12-31. 
 

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att godkänna 
Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner om 
samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år som vårdas 
utanför det egna hemmet. 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna Överenskommelse mellan Region Östergötland och 
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn 
och unga 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet, med giltighetstiden 
2020-06-01 till och med 2022-12-31 
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 Överenskommelse mellan Region Östergötland 
och Östergötlands kommuner om samverkan 
kring trygg och säker vård för barn och unga  
0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet  

 
 

 Gäller 2020 06 01 - 2022 12 31  
 

9 

Parter:  Region Östergötland, Östergötlands kommuner 

Datum: xxxx-xx-xx 

Diarienummer: HSN 2020-212 
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1. Allmänt om överenskommelsen 

1.1 Bakgrund  

Region Östergötland och länets kommuner har antagit denna samverkans-överenskommelse 
avseende barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet och som har behov av insatser från 
båda huvudmännen. Denna överenskommelse är en del i ”överenskommelse om samverkan kring 
barn och unga  i Östergötland”.  
 
Utöver denna samverkansöverenskommelse kan lokala avtal/överenskommelser behövas mellan 
parterna för att reglera lokala förhållanden, specifika verksamheter, specifika arbetsområden och 
lokala rutiner. Dessa följs upp och revideras kontinuerligt.  
 
Överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk, som gäller perioden 2018-2021, berör också målgruppen placerade barn och unga. 
Dessa två överenskommelser kompletterar och överlappar delvis varandra.  
 
För att roller och ansvar för kommun och region under placeringstiden ska vara tydliga och väl 

kända krävs gemensam planering och överenskommelse om ansvarsfördelning. Det barn/ungdom 

som placeras på HVB kan ha behov av både sociala insatser och hälso- och sjukvård, inför, under 

och efter placeringen. När ett sådant behov finns ska kommunen tillsammans med regionen 

upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). Detta regleras i både socialtjänstlagen och hälso- 

och sjukvårdslagen. 

 

Det är kommunen som avgör om barnet/ungdomen ska få insatser enligt SoL och/eller LVU. 

Regionen avgör om barnet/ungdomen ska få hälso- och sjukvårdsinsatser 

enligt HSL. 

1.2 Syfte och övergripande mål  

Det övergripande målet för överenskommelsen är att den ska leda till att barn och unga, som är 
placerade utanför det egna hemmet, får tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som 
andra barn och unga samt att en väl fungerande samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården kommer till stånd.  
 
Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och 
sjukvård när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem eller HVB. Barnets och ungdomens 
behov ska alltid vara utgångspunkten för de insatser som ges av parterna.  

1.3 Parter  

Parter i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Östergötland och Region 
Östergötland, vilka fortsättningsvis benämns parterna.  
 
Denna överenskommelse gäller även då kommunen eller regionen genom avtal överlåtit uppgifter 
till någon annan.  
Respektive huvudman ansvarar för att verkställa sitt åtagande inom den egna organisationen.  
 
Observera att det är kommunernas socialtjänst som är part. Skolan är dock en mycket viktig 
samarbetspart, både för socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård, när det gäller trygg och 
säker vård till placerade barn.  
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1.4 Giltighetstid  

Överenskommelsen gäller från och med 2020-06-01 till och med 2022-12-31.  
Senast tolv månader innan avtalstiden löper ut har part möjlighet att säga upp överenskommelsen. 
Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen förlängs den med två år i taget.  
Vid behov kan överenskommelsen revideras under giltighetsperioden.  

1.5 Målgrupper  

Målgrupper för överenskommelsen är barn och unga, 0-20 år, som placeras utom hemmet med 
stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Även 
närstående till dessa barn och unga ingår i målgruppen.  
 
Uppskattningsvis ny-placeras cirka 450-500 barn och unga i Östergötland årligen (utifrån 
uppföljning i kommunerna gjord 2017). Det innebär att minst ett barn/ungdom placeras varje dag i 
någon av Östgötakommunerna. Av dessa placerades cirka 200 barn och unga i behandlingshem 
(HVB) och cirka 300 barn och unga i familjehem.  
Totalt var ca 1 600 barn och unga placerade i familjehem eller i HVB någon gång under 2018. Av 
dessa var cirka 36 % placerade i HVB och 64 % i familjehem.  

2. Utgångspunkter 

2.1Målsättning  

2.1.1 Målsättning 

Målsättningen med parternas samverkan är att de insatser som görs för barnet/ungdomen ska vara 
väl sammansatta, komma i rätt tid och överensstämma med barnets/ungdomens faktiska behov vid 
det aktuella tillfället.  
 
En hög tillgänglighet till alla insatser ska eftersträvas både hos kommunen och hos regionen. 
Insatserna ska ges på lika villkor som andra medborgare oavsett kön, etnisk bakgrund och sexuell 
läggning.  
 
Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfarenhet. 
För att få en väl fungerande samverkan är samtliga parter skyldiga att informera varandra i skälig 
tid om planerade förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningar för 
samverkan eller få andra konsekvenser för den andras verksamhet.  

2.1.2 Kunskapsbaserad verksamhet, nationella riktlinjer  

Huvudmännen ska basera och utveckla arbetet genom en kunskapsbaserad praktik.  
Denna grundar sig på: 

 bästa möjliga och tillgängliga vetenskapliga kunskap  

 brukarnas erfarenheter och önskemål  

 professionens erfarenhet och yrkeskunskap  
 

2.1.3 Barns behov i centrum (BBIC)  

Alla kommuner i Östergötland arbetar i enlighet med Barns behov i centrums (BBIC) intentioner. 
BBIC innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av 
myndighetsutövningen inom den kommunala barn- och ungdomsvården.  
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2.2 Lagstiftning  

Regionens och kommunernas ansvar för vård och omsorg om placerade barn och unga regleras 
främst i Socialtjänstlagen (SoL), i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt i 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Även annan lagstiftning är relevant för dessa målgrupper.  
 
I SoL och HSL anges att kommuner och region ska ingå samverkansöverenskommelser kring barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Lagstiftningen slår fast att organisationer som 
företräder personer som berörs av överenskommelsen eller deras närstående bör ges möjlighet att 
lämna synpunkter på innehållet.  
 
En bestämmelse finns i SoL (11 kap 3a§) om att underrätta regionen om att ett barn eller en ung 
person i åldern 18-20 år, ska erbjudas en hälsoundersökning som avses i lagen om 
hälsoundersökning (2017:209) för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
 

2.2.1 Samordnad individuell plan (SIP)  
Bestämmelser om SIP fördes in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen 
ska upprättas när barnet/ ungdomen har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården, förutsatt att planen behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och att 
den enskilde själv samtycker till planen. Initiativ till SIP kan tas av kommun eller region och även 
av den enskilde eller dess närstående Den upprättas med berörda företrädare för verksamheterna 
och tillsammans med barnet/ungdomen och dess föräldrar/vårdnadshavare. 
 
2018 trädde en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
kraft. Lagen innebär att ledtider ska förkortas och att samordnad individuell planering som 
huvudregel genomförs i hemmet eller på öppenvårdsmottagning efter slutenvårdstillfälle. 
En viktig förändring i lagstiftningen är att den öppna vården ges samordningsansvar för planering 
efter slutenvård, genom att tidigt utse fast vårdkontakt som ansvarar för att samordna planeringen. 
Slutenvården skickar ett inskrivningsmeddelande till alla berörda parter inom 24 timmar från 
inskrivning, därmed skapas förutsättningar för tidig planering av varje part för sig och gemensamt.  
Lagen (2017:612) reglerar också kommunens betalningsansvar.  
 
En motsvarande lag för utskrivning från psykiatrin trädde i kraft 1 januari 2019. SIP infördes även i 
dessa lagar. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från båda 
huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. 

2.3 Barn och ungas delaktighet  

I Socialtjänstlagen (1 kap 2§) slås fast att vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller 
behandlingsinsatser för barn och unga ska vad som är bäst för barnet/ungdomen vara avgörande. 
Barn och ungas bästa innebär att se till varje enskilds behov.  
 
Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag, barnrättslagen. Vid alla åtgärder som rör barn, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. Barnens röst ska bli hörd och barnen ska bli tagna på 
allvar för att på så vis bana väg för konstruktiva lösningar.  
 
Huvudmännens arbete med att ge barn och ungdomar inflytande, att efterfråga deras egen syn på 
sina behov och att ta reda på vad de tycker om det stöd som ges är angeläget och bör utvecklas och 
stärkas.  

3. Ledning  

3.1 Ledning  

I Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) framgår bl.a. att det ska finnas 
rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete, hur samverkan ska bedrivas och ansvaret för 
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medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling. Föreskrifternas riktlinjer ligger till grund för 
den ansvarsfördelning som beskrivs.  

3.2 Ledningens ansvar för samverkan  

Ledningen hos de båda huvudmännen har ansvar för att prioritera samverkansarbetet och ge 
verksamheter och personalen de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta i enlighet med 
denna överenskommelse.  
 
Ledningen ska säkerställa att:  

 det finns en tydlig struktur och beslutsordning som främjar samverkan mellan 
huvudmännen  

 personalen ges de förutsättningar som krävs för att kunna samarbeta i praktiken  

 gemensamt utvecklingsarbete säkerställs, vad gäller t.ex. kompetensutveckling, nya 
arbetssätt och gemensamma verksamheter  

 
Parterna ansvarar för att överenskommelser och rutiner för samverkan är väl kända och fungerar 
internt mellan olika förvaltningar/verksamheter och vårdgrenar inom den egna organisationen. 
Särskilt viktigt är att kontinuiteten och uppföljningen av vården och övriga insatser bibehålls kring 
den enskilde vid övergången mellan olika vårdformer och insatser.  

3.3 Organisering av samverkan på länsövergripande nivå  

Samverkan mellan regionen och kommunerna i Östergötland leds genom en organisation för 
samråd och överläggningar inom hälso- och sjukvårdsområdet och det socialpolitiska området.  
 
Samrådet för vård och omsorg (SVO) är huvudmännens gemensamma politiska organ för ledning 
och styrning.  
På tjänstemannanivå finns en strategisk ledningsgrupp – Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). 
LGVO har organiserat sig i ansvarområden och denna överenskommelse ansvarar  området ”Att 
växa upp” för. 

3.6 Ledningens ansvar för uppföljning av samverkan  

LGVO:gruppen ”Att växa upp” har ansvar för att initiera uppföljning av hur samverkan fungerar 
och hur arbetet genomförs enligt denna överenskommelse. Uppföljningen ska så långt möjligt ske i 
samråd med brukar/intresseorganisationer.  

4. Ansvarsfördelning  

4.1 Kommunens och regionens ansvar  

Det är av stor vikt att socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett nära samarbete inför, under och 
efter en placering.  
 
Då barn och unga behöver insatser från båda huvudmännen har kommunen och regionen 
gemensamt ansvar för att samordna insatserna och att involvera de verksamheter som behövs i 
planeringen av vård och andra insatser. Uppföljning av insatser bör göras gemensamt under 
placeringstiden. Även planering för insatser efter placering bör upprättas gemensamt, utifrån den 
unges behov.  
 
Ansvarsfördelningens grund är att den placerande kommunen står för kostnaden gällande de 

psykosociala insatserna och förekommande fall för skolkostnader. Regionen står för kostnader 

gällande hälso- och sjukvård. 

 
Gemensam planering sker genom SIP-möten innan placering. 
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Det finns en länsgemensam riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering. Riktlinjen 
tydliggör ansvarsfördelning och planeringsprocesser i både öppen- och sluten vård inklusive 
socialtjänst. http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=23042  
 
Vid en akut placering bör ansvarsfördelning/kostnadsansvar vara klarlagt 5 (fem) dagar efter 
placeringen.  
Vid pågående placeringar ska överföring mellan barn – och ungdomspsykiatrin (BUP) 
och vuxenpsykiatrin inledas 3 (tre) månader innan barnet/ungdomen blir 18 år.  
Syftet med att överföring ska ske reglerad, tid innan barnet/ungdomen blir 18 är för att 
kvalitetssäkra en trygg övergång och för att kunna upprätthålla kontinuitet vid den fortsatta 
planeringen av vården. 
 
Kommunal placering utan samverkan med Regionen, då sjukvårdsinsats 
inte bedöms behövas 
Kommunen bedömer att barnet/ungdomen ska placeras på HVB. Placeringen sker 
med utgångspunkt från att barnet/ungdomen har en social problematik. Behöv av hälso- 
och sjukvårdsinsatser föreligger inte. Barnet/ungdomen har ingen kontakt med 
BUP. Kommunen svarar själv för kostnaden för placeringen. I en situation då behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser uppstår, kan de tillgodoses av vistelseregion enligt 
Riksavtalet för utomlänsvård på hemregionens bekostnad. 
 
Samverkan kommun och Region, gemensam placering, utan sjukvårdsinsats 
Parterna är överens om och har gemensamt bedömt att barnet/ungdomen ska placeras på HVB, 
men att barnet/ungdomen inte ska ges psykiatrisk eller annan sjukvårdsbehandling, som ges inom 
HVB-verksamheten. Den psykiatriska vården (liksom annan sjukvård) ska ges på den andra 
regionens klinik enligt Riksavtalet och betalas av barnets/ungdomens hemregion. Kommunen 
ansvarar för placeringskostnaden. 
 
Samverkan kommun och Region, gemensam placering med sjukvårdsinsats 
Parterna är överens om och har gemensamt bedömt att barnet/ungdomen ska placeras på HVB och 
att det där också ska få psykiatrisk behandling. I första hand används kommunernas  och regionens 
gemensamma HVB för relevanta målgrupper. Vid övriga behov säkerställer kommun och Regionen 
vårdkvalité i köpt vård. 
Kommunen och Regionen delar på kostnaden för placeringen utifrån specificerade behov som 

finns beskrivna i upprättad SIP. Överenskommelse om kostnadsfördelningen sker i dialog mellan 

parterna med utgångspunkt från SIP och respektive parts ansvar. Annan sjukvård, såväl somatisk 

som psykiatrisk, kan barnet/ungdomen få inom vistelseregion, enligt Riksavtalet för utomlänsvård 

och på hemregions bekostnad. 

4.1.2 Riksavtalet för utomlänsvård  

Riksavtalet (2015) för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får 
vård utanför sin hemregion. Bestämmelsen om utomlänsvård innebär att en patient ges möjlighet 
och rätt till sjukvård i en annan region än där hon/han är bosatt i de fall patienten befinner sig i 
den ”främmande” regionen för vård enligt lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare 
(LVM), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och 
socialtjänstlagen (SoL). Vid behov av vård inom annan BUP-verksamhet än i hemregionen finns en 
överenskommelse mellan BUP-verksamheterna att ungdomen behåller sin kötid och inte behöver 
börja om i den region där placeringen sker.  
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4.1.3 Ansvarsfördelning mellan kommun och region  

Socialtjänstens (placeringskommunens) ansvar vid 

placering enligt SoL och LVU utanför det egna 

hemmet 

Region Östergötlands ansvar vid placering enligt SoL 

och LVU utanför det egna hemmet 

Sociala insatser:  
- Utreda barnets/ungdomens behov enligt SoL och 
LVU t ex placering, boende, stödsamtal  
- Vid behov initiera SIP  
- Om behov av sociala stödinsatser finns, ansvarar för 
och bekostar kommunen dessa  
- Samråda med regionen om behov av hälso- och 
sjukvårdsinsatser finns under placeringen  
- Vid behov rådgöra med regionen om lämplig 
placering  
- Underrätta regionen om att barnet/den unge ska 
erbjudas en hälso-undersökning  
- Upprätta vårdplan/genomförandeplan enligt 
SoL/LVU  
- Samverka med regionen under placeringen utifrån 
aktuell vårdplan  
- Följa upp insatserna enligt lagstiftningen  
- Information, råd och stöd till syskon och andra 
anhöriga  
Därutöver ansvarar kommunen för skolgång 

Hälso- och sjukvårdsinsatser:  
- Rådgivning/konsultation till personal inom kommunen  
- Samråda med socialtjänsten om behov finns av HSL-
insatser  
- Vid behov initiera SIP  
- Bedöma vilket behov barnet/ungdomen har enligt HSL t 
ex bedömning, utredning, diagnostik, behandling, 
rehabilitering  
- Om barnet/den unge har behov av HSL-insatser under 
placeringen ansvarar för och bekostar regionen dessa  
 
Hälso- och sjukvården (ex. BUP) ska bedöma om den 
unges behov ska tillgodoses:  
o genom insatser från patientens ordinarie behandlare  
o inom den hälso- och sjukvård som erbjuds på den ort 
där boendet finns  
o inom ramen för den hälso- och sjukvård som erbjuds på 
ev. HVB.  
- Vid behov lämna råd till kommunen om lämplig 
placering  
- Upprätta vårdplan enligt HSL  
- Erbjuda hälsoundersökning inför placeringen  
- Samverka med socialtjänsten under placeringen utifrån 
aktuell vårdplan  
- Följa upp HSL-insatser under placeringen  
- Information, råd och stöd till syskon och andra anhöriga  
 

 

 
För barn och unga med behov av sjukvårdens och/eller socialtjänstens insatser är det angeläget att 
kontinuiteten bibehålls i övergången mellan insatser för ungdomar och vuxna.  
 
Vid pågående placeringar ska samverkan med vuxenpsykiatrin påbörjas senast 3 månader före 
patientens 18-årsdag när fortsatt vårdbehov bedöms föreligga.  
 
Syftet med att överföring ska ske reglerat är att kvalitetssäkra en trygg övergång och för att 
upprätthålla kontinuitet vid den fortsatta planeringen av vården.  
 
För ungdom/patient, som står på väntelista för utredning/behandling vid BUP, görs förnyad 
bedömning av patientens behov i samband med överförandet till vuxenpsykiatri. Om behov 
bedöms kvarstå vid tidpunkt för övertagande till vuxenpsykiatrin ska väntetid kvarstå och föras 
över till vuxenpsykiatrin. Det är BUP:s ansvar att arbeta för att överföringar med långa väntetider 
undviks samt att samverka med vuxenpsykiatrin då sådan överföring är aktuell.  

4.1.4 Gemensamt HVB 

Inom länet finns ett gemensamt HVB för målgruppen pojkar och flickor i åldern 13-17 år med 
social problematik i kombination med psykiatriska tillstånd och allvarlig psykosocial problematik 
där öppenvård inte bedöms tillräcklig. (Se; Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt 
HVB, barn och unga 13-17 år). 
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4.2 Avvikelsehantering  

För att synliggöra eventuella systemfel ska avvikelserapportering alltid ske när något avviker från 
den ansvarsfördelning och de rutiner som beskrivs i denna överenskommelse. De rutiner för 
avvikelserapportering som finns hos var och en av parterna ska följas.  

4.3 Utskrivning från slutenvård  

För att säkerställa samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård har en särskild politisk överenskommelse tecknats mellan region Östergötland och länets 
kommuner.  

4.3 Hälsoundersökning och bedömning av tandhälsa vid placering  

Socialtjänsten i länets kommuner ska enligt 3a § SoL, om det inte är obehövligt underrätta Region 
Östergötland om att ett barn eller ung person i åldern 18-20 år i anslutning till att vård utanför det 
egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Region Östergötland ska enligt lag 
(2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, erbjuda 
en sådan hälsoundersökning.  
 
Rutin för samverkan kring hälsoundersökning och bedömning av tandhälsa finns i 
”Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för placerade barn” 0-18 år.  
När det gäller unga 19-20 år har primärvården ansvaret för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar.  
Om barnet redan är placerat i annan region ska denna region enligt riksavtalet för utomlänsvård 
kunna genomföra hälsoundersökningen. SKL har tillsammans med länens utvecklingsledare för 
barn och unga sammanställt kontaktuppgifter till respektive region inklusive tandvården. 
Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKR. (se SKR:s hemsida)  
För hälsoundersökningar av ensamkommande flyktingbarn i samband med ankomst till en 
kommun finns en särskild överenskommelse.  

4.3.1 Tandhälsa  

Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. 
Region Östergötland ansvarar för att alla barn och unga som är folkbokförda i länet regelbundet 
erbjuds avgiftsfri fullständig allmäntandvård och erforderlig specialisttandvård till och med det år 
de fyller 23 år. Alla barn och unga ska ges möjlighet att behålla eller uppnå ett friskt och väl 
fungerande bett.  
 
Inför placering av ett barn/ungdom är det viktigt att socialtjänsten konsulterar 
barnets/ungdomens tandläkare eller tandhygienist kring dess tandhälsa.  

4.4 Ungdomar med samtidig psykisk ohälsa och risk/missbruk  

Ungdomar som har en samtidig problematik av psykisk ohälsa och risk/missbruksproblem har 
behov av samordnade och samtidiga insatser för att behandla båda tillstånden samtidigt. Detta 
framhålls i de nationella riktlinjerna och därför bör det finnas barnpsykiatrisk kompetens knuten 
till de mottagningar som erbjuder stöd till unga med risk och/eller missbruk för att underlätta ett 
samordnat och samtidigt stöd.  

4.5 Stöd till anhöriga  

Anhöriga till placerade barn och unga ska erbjudas information och stöd för att kunna bidra till att 
barnen/ungdomarna upplever trygghet och förutsägbarhet under placeringen. De placerade 
barnen och ungdomarna ska så långt som möjligt avlastas oro för föräldrar och syskon. 
Kommunerna och regionen ska var för sig och tillsammans utveckla anhörigstöd till föräldrar och 
syskon i samband med placeringar.  
Det är också angeläget att i samband med och under placeringen uppmärksamma föräldrarnas 
eventuella behov av stöd och behandling för egen problematik. Ibland finns en vålds- eller 
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missbruksproblematik i familjen som bör uppmärksammas och stöd eller behandling för detta kan 
vara aktuell. Detta för att främja en god kontakt mellan barn och förälder, både under och efter 

placeringen. 

4.6 Suicidprevention  

Regionen och kommunerna har en viktig gemensam uppgift i att arbeta för att färre människor i 
framtiden tar sina liv. För personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och personer med 
missbruk/beroende finns en förhöjd risk för självmord. Risken är extra stor vid samsjuklighet.  
Särskilt fokus på överenskommelsens målgrupper behövs för att tidiga tecken på suicidrisk ska 
kunna identifieras och uppmärksammas så att individer ges stöd och behandling, och att 
samordning av suicidpreventiva insatser säkerställs hos båda huvudmännen. De nio 
åtgärdsområden som anges i den nationella handlingsplanen för suicidprevention är vägledande 
för det förebyggande arbetet.  

5. Samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS)  

Det finns ett formaliserat och upparbetat samarbete i Östergötland med SiS inom nedanstående två 
områden.  

5.1 Samverkan mellan regionen och Folåsa (SiS)  

Det finns sedan många år ett upparbetat samarbete mellan Barnpsykiatriska kliniken på 
Universitetssjukhuset och Folåsa, Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, beläget i 
Vikingstad, Linköping. Ett skriftligt avtal konkretiserar formerna för läkarmedverkan gällande 
avskiljning för ungdomar under 15 år, som är placerade på Folåsa. Därutöver finns ett samarbete 
som innebär att läkare från BUP, Linköping, besöker Folåsa och tar ställning till medicinering 
m.m.  

5.2 Skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem – SiSam  

SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt socialtjänsten och 
skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott, 
så att de får den utbildning de har rätt till och behöver.  
 
Modellen består av sju rutiner som konkretiserar de tre parternas samverkan inför, under och efter 
placeringen genom att tydliggöra vem som ska göra vad, och när det ska göras.  
Lärdomarna från SiSam är att ungdomshemmen oftare får skoluppdrag och skoldokument från 
socialtjänsten, att ungdomshemmen och socialtjänsten samverkar oftare för att planera 
ungdomarnas skolgång både under och efter placeringen samt att fler elever går i skola efter 
utskrivningen jämfört med tidigare.  
Tre kommuner i Östergötland har samverkansavtal med SiS gällande SiSam - Linköping, 

Norrköping och Finspång.)  

6. Samarbete med skolan  

Det är av stor vikt att barn och unga som är placerade ges nödvändigt stöd för att ha en fungerande 
skolgång. Detta kräver ett bra samarbete mellan socialtjänsten och skolan men även mellan 
kommunen och regionens hälso- och sjukvård.  
Skolan ska involveras i strukturerad samverkan med regionens hälso- och sjukvård när det gäller 
placerade barn.  

6.1 Skolfam  

Skolfam är en skolsatsning som syftar till att öka familjehemsplacerade barn och ungas 
skolresultat. Modellen utgår ifrån ett rättighetsbaserat perspektiv med fokus på barns rätt till 
utbildning, utveckling, information och delaktighet. Se vidare www.skolfam.se 
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Skolfam-arbetet drivs inom kommunen i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna.  
För närvarande bedrivs arbete enligt Skolfam-modellen i Norrköping, Linköping och Motala.  

7. Prioriterat gemensamt arbete  

I samband med utarbetandet av denna överenskommelse har nedanstående tre 
utvecklingsområden identifierats som viktiga att prioritera i samarbetet mellan region 
Östergötland och kommunerna i Östergötland:  
 
Tydliggör och förbättra samverkan kring barn och unga med sammansatta 
behov. 
 
Det krävs ett nära samarbete mellan barnpsykiatri och socialtjänst både före, under och efter 
placering, så att all kunskap och kompetens tas tillvara för att säkra en god vård. Parterna behöver 
hjälpas åt att bedöma behov och att erbjuda bästa tänkbara vård och omsorg. Ett gemensamt 
ansvarstagande vid vårdplanering och SIP  är därför nödvändigt när behov finns.  

 
Samsjuklighet risk/missbruk och psykisk ohälsa  
 
Ungdomar som har en samtidig problematik av psykisk ohälsa och risk/missbruksproblem har 
behov av samordnade och samtidiga insatser för att behandla båda tillstånden samtidigt. Vården 
har ett ansvar att fånga upp ungdomarnas hela vårdbehov. En viktig aktör i arbetet är 
mottagningarna för ungdomar i riskbruk.  
En likvärdig vård ska erbjudas över hela länet.  
 
Barn och ungdomars bästa och delaktighet  
 
Huvudmännens arbete med att ge barn och ungdomar inflytande, att efterfråga barn och ungas 
egen syn på sina behov och att ta reda på vad de tycker om det stöd som ges är angeläget och ska 
utvecklas och stärkas.  
Barns och ungas delaktighet är en viktig förutsättning för att kunna bedöma vad som är barnets 
bästa. Barnets/ungdomens eget perspektiv innebär att man blir lyssnad på och att det utifrån ålder 
och mognad ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter och förslag.  

8. Implementering och uppföljning  

8.1 Implementering  

Kommunernas och regionens ledning ska ta ett aktivt ansvar för att verksamheterna och 
utförare/personal känner till denna överenskommelse och att de ges förutsättningar att arbeta i 
enlighet med den.  
 

8.2 Uppföljning  

Även resultaten av genomförda uppföljningar av överenskommelsen ska göras kända i berörda 
organisationer.  
Överenskommelsen ska årligen följas upp av parterna gemensamt med start år 2020 och utifrån 
den prioritering som gjorts. Även ytterligare uppföljningsområden kan bli aktuella om parterna 
kommer överens om detta. Detta ansvar åvilar den strategiska ledningsgruppen mellan regionen 
och länets kommuner (LGVO).  

8.2.1 Prioriterade uppföljningsområden   

Nedanstående områden som ska följas upp är viktiga utvecklingsområden när det gäller samverkan 
mellan parterna.  
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I överenskommelsen kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk (2018-2021) 
anges ett antal uppföljningsområden för åren 2019 – 2021 som berör barn och unga. Nedanstående 
förslag är synkroniserade med några av dessa.  
 
Under 2020 ska följande områden följas upp:  
1. Ges barn och unga med risk- eller missbruksproblem och psykiatrisk problematik ett samordnat 
och samtidigt stöd?  
2. Har ett arbete inletts för att säkra ett nära samarbete mellan regionen och kommunerna när det 
gäller placering av barn och unga med komplexa behov?  
3. Hälsoundersökningar och tandhälsobedömningar av placerade barn och unga 0-20 år; ökar 
andelen genomförda hälsoundersökningar, hur fungerar samarbetet?  
 
Under 2021 ska följande områden följas upp  
1. Fungerar samarbetet vid placeringar av barn och unga 0-20 år före, under och efter placering? 
Beakta särskilt brukar/patientperspektivet.  
2. Hur arbetar verksamheterna systematiskt med uppföljning av målgrupp, insatser och resultat? 

Beakta barnets/ungdomens perspektiv. 

Under 2022 ska följande område följas upp:  
1. Finns det en fungerande strukturerad lokal samverkan mellan regionen och kommunerna när 
det gäller barn och unga, med särskilt fokus på placerade barn.  
En uppföljningsplan ska utarbetas för varje prioriterat uppföljningsområde som en grund för 
uppföljningsarbetet. Vid uppföljningen ska genusperspektivet tydligt beaktas.  
 

8.3 Tvister  

Eventuell tvist kring detta avtal rörande tolkning och tillämpning löses i första hand genom 
förhandling mellan parterna. Tvister på individnivå löses lokalt mellan handläggare och 
behandlare och deras chefer. Nästa nivå vid tvister är lokal/ länsdelsvisa samverkansgrupper och 
därefter den länsövergripande strategiska ledningsgruppen. I avvaktan på tvistens lösande måste 
parterna tillse att ingen medborgare får sina rimliga anspråk på god vård och omsorg åsidosatta.  
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Underskrift 

Datum: 

 

Region Östergötland  Boxholms kommun 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

 

Finspångs kommun  Kinda kommun 

 

………………………………… …………………………………... 

 

 Linköpings kommun   Mjölby kommun  

 

 

   …………………………………  ………………………………… 

 

  Motala kommun Norrköpings kommun 

 

 …………………………………              …………………………………... 

 

 

Söderköpings kommun   Vadstena kommun  

 

 

…………………………………  ………………………………… 

 

 Valdemarsviks kommun Ydre kommun 

 

………………………………… …………………………………... 

 

Åtvidabergs kommun   Ödeshögs kommun  

 

 

 …………………………………  ………………………………… 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i 
Östergötland  

 
Sammanfattning 
Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland (HSN 2015-
226). Målsättningen med ramavtalet är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, 
multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
perspektiv. 

Ett förslag till nytt ramavtal har tagits fram med en ändrad åldersgräns från 13-21 år. 
Den förändrade åldersgränsen innebär att omhändertagandet för åldersgruppen 22-
25 år behöver säkras. Detta i kombination med rådande coronapandemi gör att en 
förlängning av nu gällande ramavtal föreslås. 

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd 
och kommunerna i länet besluta att förlänga Ramavtal för ungdomshälsor i 
Östergötland, till och med 2020-12-31. 

 
Förslag till beslut 

1. Att förlänga Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland, till och med 
2020-12-31 
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Ramavtal för ungdomshälsor i 
Östergötland 
2015-07-01 – 2016-12-31 

 
 
 
 
 
 
Parter Region Östergötland, Valdemarsviks kommun 
Datum 2015-04-24 
Diarienummer HSN 2015-226 
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1. Avtalsparter 
Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region 
Östergötland (regionen). 

 

2. Bakgrund 
 

Ungdomshälsorna (ibland benämnd ungdomsmottagning, mottagning 
för unga vuxna) bedrivs i ett flertal kommuner i länet. Ungdomshälsorna 
är en del av det offentliga nätverket kring unga och unga vuxna, vars 
uppdrag är att ge stöd under den utvecklingsperiod då ungdomarna 
väljer livsstil inför vuxenlivet.  

Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda 
tidiga, multidisciplinära1 insatser satta i ett hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas 
av lyhördhet för målgruppens behov och vara lättillgänglig. De unga ska i 
mötet med personalen känna sig sedda, trygga och tagna på allvar. 

Ansvaret för ungdomshälsorna såväl innehållsmässigt som finansiellt 
delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i 
de lokala avtalen. 

 

3. Avtalets syfte 
Detta ramavtal är övergripande för Östergötlands län och ska reglera 
kommunernas och regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på 
ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som 
parterna är eniga om. 

 

4. Lokala överenskommelser 
Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser. Dessa 
överenskommelser ska minst reglera verksamhetens: 
-  Gemensamma åtagande avseende målgruppens ålder 
-  Medverkande parters åtagande 
-  Bemanning och ledning 
-  Samverkan 
– Ansvar för lokaler och drift 
– Ekonomi 
– Dokumentation 

                                                 
1 Insatser med flera olika kompetensområden 
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5. Omfattning – Åtagande 
 
Verksamheten ska tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande 
insatser, erbjuda stöd och behandling vid lätta till måttliga psykiska 
besvär, preventivmedelsrådgivning, rådgivning i sex och samlevnad samt 
STI- (sexuellt överförbara infektioner) förebyggande arbete inkl. 
provtagning. Genom god kunskap om ungdomar och deras behov samt 
vilket stöd samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla 
är rådgivning och hänvisning en viktig del av verksamhetens åtagande. 
Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp.  
Verksamheten ska säkerställa att unga och unga vuxna bemöts på lika 
villkor och att insatserna är individuellt anpassade oavsett sexuell 
identitet, funktionsnedsättning, kön, etnisk, religiös, kulturell eller 
livsfilosofisk tillhörighet. Unga och unga vuxna som visar tecken till 
ogynnsam utveckling ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som 
erbjuds ska vara kostnadsfria för samtliga. 
Ungdomshälsorna kan utöver detta tillhandahålla annan integrerad 
verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar, t. ex kring missbruk 
och beroende. 
  
Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt gällande exempelvis studiebesök, kvalitetssäkring 
och uppföljning.   
  
Ungdomshälsan skall i samverkan med regionen, kommunerna och 
andra aktörer för unga och unga vuxna följa och medverka till 
kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet samt anpassa 
verksamheten därefter. 
 

6. Tillgänglighet 
Ungdomshälsan ska vända sig till alla unga och unga vuxna, med flexibel 
nedre åldersgräns och flexibel övre åldersgräns mellan 22-25 år. 
 
Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av 
integritet och avskildhet vid beslut om förläggning av lokaler. En strävan 
bör vara att ungdomshälsan ska läggas i fristående lokaler, dvs. utanför 
vårdcentraler eller sjukhus. Om detta inte kan uppnås ska särskild 
avdelad mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp. 
 
Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning 
och för åtgärder ska erbjudas inom en vecka. I varje länsdel ska det 
finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, och Motala) som 
har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång i 
veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet ska finnas i 

256



 

följande kommuner: Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik, 
Söderköping och Finspång. 

 
Alla unga och unga vuxna i länet ska kunna besöka vilken mottagning de 
önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Det ska 
även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till 
mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan samtliga 
mottagningar sommartid. Information om hänvisning till annan 
mottagning ska finnas på hemsida. Ungdomshälsorna i Linköping, 
Norrköping,  
 och Motala ska under sommarmånaderna bedrivas som ordinarie 
verksamhet, med undantag för kvällsöppet.  
 
Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att 
unga och unga vuxna ska känna till var närmsta mottagning finns samt få 
vetskap om vad de kan få hjälp med där. 
Som komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning ska 
ungdomshälsan ombesörja att alla ungdomar vid minst ett tillfälle under 
högstadietiden erbjuda klassvisa studiebesök vid den geografiskt närmste 
ungdomshälsan. Där ska muntlig information ges vad ungdomshälsan 
kan erbjuda ungdomarna. 

 

7. Samverkan  
Samverkan ska ske med alla för unga och unga vuxna relevanta parter.  

 
För att tillgodose unga och unga vuxnas hela behov av vård och omsorg 
skall det på varje ungdomshälsa, oavsett storlek, finnas ett nära och 
regelbundet  samarbete mellan regionens och kommunens medarbetare 
samt övriga medverkande aktörer. 

 
Alla kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de 
kommunala insatserna som ges till unga och unga vuxna från annan 
kommun än ungdomarnas hemkommun. 

 

8. Kvalitet, utveckling och uppföljning 
Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna 
gällande kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvaliteten ska ske 
utifrån de krav som ställs av regionen och respektive kommun. 
 
Regionen och kommunerna ska utvärdera tillgängligheten och 
verksamheten i olika avseenden. Varje år ska verksamheterna inlämna 
uppgifter enligt uppföljningsdokument. En sammanställning av denna 
uppföljning presenteras på sammanträde i samrådsorganet för vård och 
omsorg samt på ungdomshälsornas gemensamma nätverksträff. 
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9. Personal och kompetensutveckling 
Kommuner och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns 
personal av båda könen på varje ungdomshälsa  
 
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen på 
ungdomshälsan har rätt kompetens och att all personal har de 
egenskaper som krävs för att kunna bemöta unga och unga vuxna på ett 
ändamålsenligt sätt.   
 
Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen får en 
ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

10. Uppföljning 
 

Ramavtalet ska följas upp av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar 
den Region Östergötlands ledningsstab. Återrapportering ska ske till 
Sakområdessamråd vård och omsorg. 
 

11.  Avtalstid  
Detta avtal gäller under perioden 2015-07-01 – 2016-12-31. Part som vill 
säga upp avtalet eller göra förändringar i avtalet skall påkalla förhandling 
senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta förlängs 
avtalet med två år i taget.  
 
 
Avtalet är upprättat i två ex varav vardera part erhåller ett vardera.  
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12.  Underskrift 
Region Östergötland  Valdemarsviks kommun 
 
 

/           - 2015 

  
 

/           - 2015 
Ort och datum 
 
 
 

 Ort och datum 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 
Christoffer Bernsköld 

 Underskrift 
 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf. 

 Namnförtydligande 
 
 
 
 

Titel 
 
 
 

 Titel 
 

Region Östergötland   
Valdemarsviks kommun 

 
 

/           - 2015 

  
 

/           - 2015 
Ort och datum 
 
 
 

 Ort och datum 
 
 
 
 

Underskrift 
 
 
 
Lena Lundgren 

 Underskrift 
 
 
 
 

Namnförtydligande 
 
 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 Namnförtydligande 
 
 
 
 

Titel  Titel 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
sektor social omsorg kvartal 2 2020 

 
Beskrivning av ärendet 
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) och 
socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna en 
statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.  

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Att biståndsbeslut inte verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. 
Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta en för 
uppdraget lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar 
det allra oftast om brist på bostäder. Övergripande kan det även bland annat handla 
om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att den enskilde 
avsäger sig specifik verkställighet/uppdragstagare eller att den enskilde själv önskar 
ett avbrott i verkställigheten under en tid. I dagsläget finns det enskilda som önskar 
avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av coronaviruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 
Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 
gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete har 
påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder 
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Statistikrapport ej verkställda beslut social omsorg, kvartal 2 2020: 
 

 

 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen), sektor 
social omsorg kvartal 2 2020. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

 

 

 

 

Detaljplan för Lotorp 6:7 m.fl. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har efter uppdrag av Kommunstyrelsen (beslut 2019-04-08) tagit 
fram en detaljplan för fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8.  
 
I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa 
sig bakom Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida 
utveckling, där tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 
invånare. Upprättad detaljplan syftar till att möjliggöra bostadsbyggande. 
 
Bakgrunden är en önskan från markägaren Vallonbygden AB att uppföra cirka 25 
lägenheter i högst två våningar inom dem aktuella fastigheterna.  
 
Huvuddrag: 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggande inom fastigheterna 
Lotorp 6:7 och 6:8, idag ägda av Vallonbygden AB. Av plantekniska skäl är del av 
kommunägda fastigheten Lotorp 3:6 inkluderad i planområdet för att undvika att en 
liten rest från gällande detaljplan från 1991 ligger kvar. Denna del säkerställs som 
parkmark. 
 
På fastigheterna 6:7 och 6:8 tillåter detaljplanen uppförandet av bostäder i högst två 
våningar med tillhörande komplementbyggnader. Totalt är det tänkt att 
byggnaderna ska innefatta cirka 25 lägenheter. Den nu framtagna detaljplanen 
ersätter befintliga detaljplaner som inte tillåter en sådan exploatering. 
 
Planområdet har tidigare varit bebyggda med bostäder, vilka sedan lång tid tillbaka 
är rivna. Länsstyrelsen har efter samråd med förvaltningen fått i uppdrag att göra en 
arkeologisk besiktning för att dokumentera eventuella spår av tidigare bebyggelse. 
Länsstyrelsen har meddelat att man utifrån arkeologin inte ser några hinder för 
planens genomförande.  
 

262



   
Johanna Trozelli 

2020-09-01  2 (2)  

Dnr KS.2019.0820  

  

 
Ingen klassad natur tas i anspråk. Bedömningen är att en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte 
anses innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Planprocess:  
Samråd genomfördes 2020-02-12 – 2020-03-25.  
 
Efter samrådet kompletterades plankartan med upplysning kring regler för 
eventuella arkeologiska fynd, även planbeskrivningen kompletteras med denna 
information. 
 
Planbeskrivningen kompletterades ytterligare med ett avsnitt om 
bostadsförsörjningsperspektiv (s 2 (9), information om befintlig förorening en bit 
öster om planområdet, att träd och buskar i möjligaste mån ska bevaras liksom 
resonemang om vikten av grönstruktur och grönområden. Slutligen förtydligades 
genomförandebeskrivningen med definitionen ”fastighetsreglering” avseende 
sammanläggning av Lotorp 6:7 och 6:8.  
 
Granskning genomfördes 2020-07-24 – 2020-08-31. 
 
Efter granskningen gjordes endast redaktionella ändringar av planhandlingarna. 
 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att anta detaljplanen för Lotorp 6:7 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen 

 
 

 
 
Bilagor: 
Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Fastighetsförteckning 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Protokollsutdrag KF - delegation av beslut 
 
 
Expediering:  
Beslut ska delges till:  
Sektor Samhällsbyggnad 
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Detaljplan för 
 
Lotorp 6:7 m.fl.  

Finspångs kommun 

 

Planbeskrivning 
 

KS.2019.0820 
Datum 2020-07-03 
Antagandehandling 

 
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 (A3) 

• Granskningsutlåtande (inklusive Samrådsredogörelse) 

• 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 
25 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)  
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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. 

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.  

 

1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 

270



4 

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger något väster om Lotorpsån inom Lotorp. I söder gränsar 
Bygatan och i öster Lorebergsvägen.  

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. 
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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. 

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. Alternativt kan 
säkerhetsskärningar på träd med säkerhetsrisk utföras om det bedöms som 
möjligt.  

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. 

Inga restriktioner införs på kvartersmark i nu upprättad detaljplan vad gäller 
träd eller natur, men träd och buskar bör i möjligaste mån bevaras. Det finns 
även en ridå med vegetation inom parkmark (allmän platsmark, park i 
gällande detaljplan från 1965), bland annat mellan planområdet och 
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bostäderna norr om Huvklintsvägen. Denna vegetation ingår inte i 
planområdet och påverkas därmed inte av aktuell planering. 

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.  

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).   
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Planområdet är planlagt som kvartersmark för bostäder respektive 
föreningslokal. Ställningstagande är redan taget att kunna bygga inom 
planområdet. Byggande kan således ske redan idag utifrån gällande 
detaljplan. Nu upprättad ny detaljplan innebär en mindre förändring med 
omdisponering av byggrätten gentemot gällande plan. 

Planläggning har skett 1965, 1968 samt 1991 för planområdet. Inget av 
arkeologiskt intresse har redovisats i nämnda detaljplaner. 1991 var 
byggnaderna inom planområdet helt borta enligt plankartans redovisning. 
Vilket betyder att lämningar efter gamla byggnader inte kunde redovisas i 
grundkartan inom området.  

Kommunikation med Länsstyrelsen har skett efter granskningen av nu 
upprättad detaljplan. Länsstyrelsen har angivit att man anser att som ett 
första steg bör en arkeologisk besiktning av platsen utföras för att bedöma 
om eventuell ytterligare arkeologisk utredning behöver göras. Kommunen 
har beställt en arkeologisk besiktning av Länsstyrelsen för aktuellt 
planområde.  

Vid eventuell efterföljande utredning behöver vidare dialog ske mellan 
kommunen, markägaren/exploatör och Länsstyrelsen för att klarlägga kring 
frågan avseende kostnadsansvar. 

I dialogen med Länsstyrelsen efter granskningen har Länsstyrelsen uppgett 
att man inte ser hanteringen av arkeologin som något hinder för ett 
antagande eller genomförande av detaljplanen. 

Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). 
Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis 
tillkallas. Detta upplyses om under rubriken ”Upplysningar” på plankartan.  
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. 

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.  
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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).  

Illustration av exempel på utformning. Exemplet visar en byggnation på ca 
30 % av kvartersmarken (planen tillåter 35 %).  

Planen medger en högsta nockhöjd om 8 m, vilket motsvarar 2 våningar. 
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1).  
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Planerat projekt innebär ett byggande av cirka 25 till 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 ovan 
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.  

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.  

Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från sydväst.  
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Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från nordost. 

Lotorp utgörs idag främst av villabebyggelse. Genom att förutsättningar ges 
i nu upprättad detaljplan för varierad bostadsbebyggelse, såsom mindre 
flerbostadshus, skapas utrymme för generationsövergripande boende samt 
möjligheter att bo i Lotorpsområdet utifrån olika skeden och önskemål i 
livet. Exempelvis för den som vill lämna villaboendet så kan man bo kvar i 
sin invanda sociala miljö till exempel i en lägenhet i ett mindre 
flerbostadshus. 

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. 
 
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 
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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. 

I direkt anslutning till planområdet finns större sammanhängande grönytor 
och grönstrukturer som är viktiga för bostadsområdet. Grönområden bidrar 
med såväl klimatreglerande egenskaper som positiva upplevelsevärden som 
stärker välbefinnandet för de som vistas i området. Naturliga lekområden i 
anslutning till boendet är viktiga för barnen. 

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. 
 
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. 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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 
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 
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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 
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.  

Något öster om planområdet finns en förorening (Lotorps 
impregneringsanläggning). Föroreningen är undersökt och avgränsad men 
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inte åtgärdad. Området ligger precis öster om Lorebergsvägen. Objektet hör 
till riskklass 1. 

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. 

Värme 

Området förses inte med fjärrvärme. Uppvärmning kommer därmed att ske 
med individuell lösning.  
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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. 

  

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. 
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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.  

 

Bild över vattenflöden/rinnvägar samt lågpunkter. Karta hämtad på 
Länsstyrelsens webbsida (https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard). 
Kvartersmarken inom röd gräns. 
 
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.  
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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 
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. 
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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 ägde rum under våren 2020. Efter inkomna 
synpunkter och revideringar redovisades planen i form av granskning innan 
beslut om antagande i kommunen. Granskning genomfördes under tredje 
kvartalet 2020 och antagande avses ske snarast därefter. 

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. 

Kommunen har beställt en arkeologisk besiktning av Länsstyrelsen. 

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. 
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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. 

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 (via fastighetsreglering). 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:  
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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, även som den för Lotorps by samfällda vägen 
till landsvägen.  
 
Kostnader för bildande av ledningsrätter står respektive ledningsägare för. 
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. 

Arkeologisk besiktning utförs och bekostas av Länsstyrelsen. Vidare dialog 
behöver ske mellan kommunen, markägaren/exploatör och Länsstyrelsen för 
att klarlägga kring frågan om arkeologi, exempelvis avseende 
kostnadsansvar för eventuell efterföljande utredning. 

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 Trozelli 
Planarkitekt 
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 Dnr 2019.0820 
Fastighetsförteckning 
Datum 2020-07-21  

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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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 Trozelli 

Planarkitekt  
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 Dnr KS.2019.0820 
Granskningsutlåtande 
2020-09-01 

1 (13)

 

 

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 

Lotorp 6:7 m.fl. 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Samrådsskede 

Detaljplanen för Lotorp 6:7 m.fl. har varit utställd för samråd under tiden 8 
maj 2020 till 19 juni 2020.  

Samrådsmöte hölls utomhus tisdagen 26 maj 2020, vid fastighet Lotorp 6:7 i 
korsningen Bygatan/Erkers väg, Lotorp.  

 

Granskningsskede 

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 24 juli till 31 augusti 
2020. 

 

Inkomna yttranden Samråd 

Länsstyrelsen      2020-06-16 

Kommunala instanser 

Finspång Tekniska Verk AB    2020-06-05 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

Trafikverket      2020-06-15 

Lantmäteriet      2020-06-16 

AB Östgötatrafiken     2020-06-01 

Vattenfall Eldistribution AB    2020-06-12 

Skanova AB      2020-05-14 

Naturskyddsföreningen      2020-06-05 

Berörda - fastighetsägare och andra 

Sofia Eklund Arvidsson 
Fastighetsägare Lotorp 4:145     2020-05-27 

 

 

 

297



 Sid 2 (13)
 

 

Inkomna yttranden Granskning 

Länsstyrelsen      2020-08-11 

Kommunala instanser 

Räddningstjänsten     2020-08-20 

Berörda statliga verk, företag och intresseorganisationer 

Trafikverket      2020-08-26 

Lantmäteriet      2020-08-16 

Vattenfall Eldistribution AB    2020-08-26 

 

 
 

FÖRÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR EFTER SAMRÅD 

Ändringar i plankartan 

På plankartan har under rubriken ”Upplysningar” införts information om 
anmälningsplikt i händelse av arkeologiska fynd. 

Ändringar i planbeskrivningen 

Följande väsentliga förändringar har gjorts i planbeskrivningen: 

 
-Planbeskrivningen kompletteras utifrån ett bostadsförsörjningsperspektiv.  

-Planbeskrivningen kompletteras med redovisning av förorening som ligger 
en bit öster om planområdet som information. 

-Det förtydligas i planbeskrivningen med att träd och buskar i möjligaste 
mån bevaras. 

-Planbeskrivningen kompletteras vad gäller resonemang om vikten av 
grönstruktur och grönområden, liksom angående säkerhetsskärningar på 
träd.  

-Planbeskrivningen kompletteras avseende arkeologi. 

-Planbeskrivningen förtydligas med definitionen ”fastighetsreglering” 
avseende sammanläggning av Lotorp 6:7 och 6:8.  

Ändringar i undersökning om betydande miljöpåverkan 

Endast redaktionella ändringar har gjorts i undersökning om betydande 
miljöpåverkan. 
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FÖRÄNDRINGAR I PLANHANDLINGAR EFTER 

GRANSKNING 

 
Planhandlingarna har efter granskningsskedet endast redaktionellt justerats 
och behåller därmed dateringen 2020-07-03. Detta granskningsutlåtande 
erhåller dateringen 2020-09-01. 

 

 

 

 

SAMRÅDSYTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ PLANEN 

Länsstyrelsen Östergötland 

Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt PBL 5:11. 
Handlingarna utgörs av plankarta, planbeskrivning och behovsbedömning.  

Syftet med planen är att 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. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande.  

Kommunen gör bedömningen att den tilltänkta detaljplanen överensstämmer 
med översiktsplanen, antagen 2011. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

Kontroll enligt 11 kap PBL 

Riksintressen 

Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, influensområde 
luftrum - Malmens flygplats. Föreslagen bebyggelse bedöms inte påverka 
riksintresset. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

Strandskydd 

En mindre del av fastighetens sydöstra del ligger inom 100 m från 
Lotorpsån. Den delen sparas som parkmark och innebär att strandskyddets 
syften inte motverkas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Kommentar: Synpunkten noteras.  
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Allmänt och rådgivande 

Bostadsförsörjning 

Länsstyrelsen ser positivt på att nya bostäder i flerbostadshus uppförs i 
Lotorp. Det är viktigt att planläggningen sätts in i ett 
bostadsförsörjningsperspektiv. Det vore värdefullt om kommunens 
intentioner med detta förklaras i planbeskrivningen. 

Kommentar: Lotorp utgörs idag främst av villabebyggelse. Genom att 
förutsättningar ges i nu upprättad detaljplan för varierad 
bostadsbebyggelse, såsom mindre flerbostadshus, skapas utrymme för 
generationsövergripande boende samt möjligheter att bo i Lotorpsområdet 
utifrån olika skeden och önskemål i livet. Exempelvis för den som vill lämna 
villaboendet så kan man bo kvar i sin invanda sociala miljö till exempel i en 
lägenhet i ett mindre flerbostadshus. 
Planbeskrivningen kompletteras utifrån ovan.  
 
Förorenad mark 

I planbeskrivningen redovisas den grafiska industrin inom Lotorp 7:1, som 
gränsar till planområdet i söder. Även Lotorp 3:6, Lotorps 
impregneringsanläggning, bör redovisas på grund av dess närhet till 
planområdet. Föroreningen är undersökt och avgränsad men inte åtgärdad. 
Området ligger precis öster om Lorebergsvägen. Objektet hör till riskklass 
1. 

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med ovan redovisning som 
information.  
 

Naturvård 

Det framgår inte av planhandlingarna vilka naturvärden som finns inom 
området. Det bör utredas genom en naturvärdesinventering, så att 
bebyggelsen så långt det är möjligt kan anpassas till de värden som finns. 

Länsstyrelsen efterlyser ett resonemang kring vikten av grönstrukturer i 
bostadsområdet. Grönområden bidrar med såväl klimatreglerande 
egenskaper som positiva upplevelsevärden som stärker välbefinnandet för 
de som vistas i området. Naturliga lekområden i anslutning till boendet är 
viktiga för barnen. 

Området ligger inom värdetrakt för ädellöv, vilket innebär att naturvärden 
kopplade till ädellöv bör bevaras och stärkas. Länsstyrelsen ser gärna att 
planen inriktas så att de tre värdefulla träden (två kastanjer och en lönn) 
bevaras. Säkerhetsbeskärningar kan genomföras på de träd som innebär en 
säkerhetsrisk. Vid plantering av nya träd är inhemskt ädellöv att föredra. 

Kommentar: Kommunen anser att planhandlingarna redovisar naturvärden 
på ett sätt som är tillfyllest. Kommunen avser inte göra någon särskild 
naturvärdesinventering i samband med planarbetet.  
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Det behöver poängteras att 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. 
Kommunen avser inte bevara några träd via bestämmelse. Däremot 
förespråkas att träd och buskar i möjligaste mån ska bevaras. Detta 
förtydligas i planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen kompletteras vad gäller Länsstyrelsens resonemang om 
vikten av grönstruktur och grönområden.   
Vidare kompletteras planbeskrivningen med att säkerhetsskärningar på träd 
med säkerhetsrisk kan utföras om det bedöms som möjligt.  
Se även nedan Naturskyddsföreningens synpunkt på området.  
 

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

Upplysningar om tillstånd med mera som kan komma att krävas  

Arkeologi 

Det finns inga kända fornlämningar inom det aktuella området. På historiska 
kartor finns det dock en hel del bebyggelse på tomten, se Storskifteskartan 
från 1805 (05-fin-90), Laga skifteskartan från 1860 (05-fin-194), 
Häradsekonomiska kartan (1866-77) och den Ekonomiska kartan (1930-40-
tal). Dessa visar på att det kan finnas lämningar efter flera byggnader. En 
del av dessa byggnader kan också ses på flygfoton från 1960-tal, varefter de 
rivits. Då de äldsta beläggen för dem är från innan 1850 är de att betrakta 
som möjliga fornlämningar.  

Utifrån detta kommer en arkeologisk utredning alternativ förundersökning 
behöva göras i syfte att fastställa om fornlämningar finns kvar på platsen 
eller inte. En sådan bör göras innan detaljplanen antas eftersom 
fornlämningar kan påverka genomförandemöjligheter av densamma. 
Tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen söks hos Länsstyrelsen, blankett 
finns på vår hemsida. 

Kommentar: Planområdet är planlagt som kvartersmark för bostäder 
respektive föreningslokal. Ställningstagande är redan taget att kunna bygga 
inom planområdet. Byggande kan således ske redan idag utifrån gällande 
detaljplan. Nu upprättad ny detaljplan innebär en mindre förändring med 
omdisponering av byggrätten gentemot gällande plan. 
Planläggning har skett 1965, 1968 samt 1991 för planområdet. Inget av 
arkeologiskt intresse har redovisats i nämnda detaljplaner. 1991 var 
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byggnaderna inom planområdet helt borta enligt plankartans redovisning. 
Vilket betyder att lämningar efter gamla byggnader inte kunde redovisas i 
grundkartan inom området. Utifrån detta och som området ser ut idag, 
bedömer kommunen att en arkeologisk utredning inte behöver göras.    
Om man påträffar förmodad fornlämning vid markarbeten, föreligger 
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). Arbetet måste 
då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis tillkallas. Plankartan 
kompletteras under rubriken ”Upplysningar” angående detta. 
Planbeskrivningen kompletteras utifrån kommunens kommentar om 
arkeologi i övrigt.  

 

Kommunala instanser 

Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) 

För Avfallsverksamheten är det intressant att veta om det planeras för 
avfallshämtning vid varje bostad eller gemensamhetsanläggning. Hänsyn 
ska tas till att sopbilar kan vända och inte måste backa i bostadsområden.  

Inga ytterligare kommentarer från vattenhuvudmannen, utöver vad som 
sagts vid möten där representanter har deltagit. 

Kommentar: Då inget specifikt projekt för aktuellt område finns i nuläget är 
det inte klarlagt hur avfallshämtningen kommer att ske. Detta är en fråga 
som får hanteras i samband med bygglov. 
Tilläggas kan att sophämtning till olika fastigheter sker via Erkers väg idag. 
Möjlighet ges även för sophämtning längs Bygatan genom nu upprättad 
detaljplans uppbyggnad. 
Synpunkter i övrigt noteras. 

 

Berörda statliga verk, företag och  

intresseorganisationer 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-05-08) har 
följande noterats:  

Om det endast får ske en utfart mot Bygatan bör det då inte läggas in 
utfartsförbud i planen? 
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Kommentar: Avsikten med bestämmelsen om högst en in- och utfart mot 
Bygatan är att ge flexibilitet vad gäller placeringen av in- och utfarten mot 
Bygatan. Därav har inte exakt läge fastställts i planen. Ingen förändring 
sker på plankartan. 
 
Om byggnader ska placeras i gränsen mellan Lotorp 6:7 och 6:8 behövs det 
göras en fastighetsreglering mellan dessa fastigheter.  

Kommentar: Planbeskrivningen redovisar kring ovan avseende 
sammanläggning av Lotorp 6:7 och 6:8 under rubriken ”Fastighetsbildning 
mm”. Planbeskrivningen förtydligas med definitionen ”fastighetsreglering”.  
 

Lantmäteriet har inga övriga synpunkter på samrådshandlingarna. 

Kommentar: Noteras. 
 

AB Östgötatrafiken 

AB Östgötatrafiken har beretts möjlighet inför framtagandet av rubricerad 
detaljplan att medverka i dialog kring detaljplanen och dess utformning. 
Östgötatrafiken ser den tidiga dialogen som mycket positiv och även 
kommunens öppenhet i dialogen. Föreslagen detaljplan för bostäder i Lotorp 
följer på ett bra sätt byggnation i närhet till kollektivtrafik. Östgötatrafiken 
har mot bakgrund av ovan inget att erinra mot föreslagen detaljplan för 
Lotorp 6:7 m.fl., Finspångs kommun. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer 
med svar på remiss ”Samråd detaljplan Lotorp 6:7 m.fl. Finspångs kommun 
KS.2019.0820” och lämnar följande yttrade. 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom det direkta närområdet 
för aktuell detaljplan bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i 
bifogad karta, 12 kV nätstation, svart kvadrat, 0,4 kV markkabel, blå 
streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel. Elnätanläggningarnas 
läge i kartan är ungefärligt. (Bild bifogas till yttrandet. Bilden finns att tillgå 
på kommunen). 

Vattenfall Eldistribution gör bedömningen att det inte finns några 
elnätanläggningar som påverkas av planerad byggnation inom aktuellt 
planområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
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Skanova AB 

Skanova har ledningar/kanalisation i detaljplaneområdet. (Bild bifogas till 
yttrandet. Bilden finns att tillgå på kommunen). 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  

När det blir aktuellt med ledningssamordningsmöten kontakta Skanovas 
Nätförvaltning, undertecknad eller på tfn (vxl): 08-604 04 90. 

Kommentar: Under planarbetet har inga belägg hittats för att det ska finnas 
någon ledningsrätt för befintlig teleledning. Om ledningen behöver flyttas 
får det ske på Skanovas bekostnad om det inte kan visas från Skanova att 
man har ledningsrätt eller annan rättighet i området. 
Synpunkter i övrigt noteras. 
 

Naturskyddsföreningen 

Vi har studerat förslaget och finner inget att invända i huvudsak mot 
bebyggelse enligt denna detaljplan.  

Det är bara positivt att området får ny bebyggelse.  

Inga speciella naturvärden finns i området att beakta.  

Kommentar: Synpunkten noteras. 
 

 

Berörda fastighetsägare och andra 

Sofia Eklund Arvidsson, Fastighetsägare Lotorp 4:145 

Tack för en bra genomgång av planen på samrådsmötet. 

Synpunkter: 

Jag har läst igenom den nuvarande miljökonsekvensbeskrivningen och ser 
då att det inte har tagits hänsyn till fastigheterna som ligger längst med 
Huvklintsvägen såsom Lotorp 4:145 med intilliggande fastigheter. Dessa 
fastigheter ligger lägre än den planerade byggnationen vilket gör att vi 
påverkas på flera sätt. 

Se mina tankar/synpunkter nedan: 

- Om de nya fastigheterna skulle byggas innebär det att en betydande del av 
skogen som finns mitt emot vår fastighet tas bort. 
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Vår fastighet ligger lågt jämfört med området som nu planeras. Skulle en 
större del av skogen tas bort så riskerar vi att vattenflödet ökar rejält och 
eftersom vi ligger lågt så kommer vattnet att rinna ner till vår fastighet. Vi 
har sedan tidigare dränerat runt fastigheten, men med ett betydligt högre 
marktryck är risken betydande att vi får in fukt (både i vår fastighet samt 
intilliggande fastigheter). 

I dagsläget är det ett mycket högt vattentryck/vattenflöde hos oss. 

Kommentar: Tack för inkomna synpunkter. Gällande dagvattenhanteringen 
beskrivs det i planbeskrivningen hur frågan avses lösas. Bestämmelse 
”Takvatten skall avledas ovan mark för infiltration inom tomtmark” har 
även införts i planen. Det finns inga indikationer på att ett genomförande av 
detaljplanen skulle få konsekvenser för omkringliggande fastigheter. Inga 
synpunkter vad gäller dagvattenhanteringen har heller inkommit från 
Länsstyrelsen eller Finspångs Tekniska Verk. 
 

- Byggnationen innebär också att sprängningar kommer att genomföras på 
platsen. En stor del av marken består av berg och flera av fastigheterna runt 
det detaljplanerade området är stenhus. Sprängningar skulle kunna innebära 
sprickor och sättningar i fastigheterna runt området. 

Kommentar: Sprängning kan eventuellt komma att behövas vid ett 
genomförande av planen.  
Markarbeten kommer att ske i området när detaljplanen ska genomföras. 
Arbeten ska genomföras enligt gällande lagar och riktlinjer. Det är 
exploatörens ansvar att ta fram en riskanalys samt sprängplan för 
eventuella sprängarbeten. De risker som uppstår till följd av sprängningen 
kommer därmed att klargöras. Riktvärden bestäms för de vibrationer som 
uppkommer. Eventuell sprängning kommer ske utifrån de maximalt tillåtna 
vibrationsnivåerna som är baserade på riktlinjer enligt Svensk Standard. 
 
- Då vi bedriver verksamhet (träningsanläggning) i Lotorp 4:145 så innebär 
det att det under sommarhalvåret sker gruppträning i nära anslutning till 
fastigheten. Som det ser ut idag sker aktiviteterna på den sida av fastigheten 
som angränsar till det detaljplanerade området. Under gruppträningen spelas 
hög musik, vilket idag fångas upp av naturen (= minskad störning för husen 
som ligger i närheten). Om naturen till stor del tas bort och nya fastigheter 
byggs så kan denna aktivitet upplevas störande för personerna som flyttar in 
på det nya området. 

Kommentar: 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. 
De olägenheter som uppkommer i samband med arrangemang, exempelvis 
gruppträning, är något som man från arrangörshåll måste hantera med 
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hänsyn till grannar. Detta är inget som kan styras via detaljplan, utan är en 
ordningsfråga. 
 
Vårt boende sker på övervåningen i vår fastighet. Idag är det mycket 
begränsad insyn till oss då skogen är vår närmsta granne. Om ett nytt 
bostadsområde byggs så innebär det att husen hamnar i linje med vår 
övervåning och det ger full insyn till vår bostad. 

Kommentar: Avståndet mellan byggrätten i nu upprättad detaljplan och 
huset (huvudbyggnaden) på Lotorp 4:145 är mer än 40 m. Det finns även en 
ridå med vegetation inom parkmark (allmän platsmark, park i gällande 
detaljplan från 1965) mellan planområdet och Lotorp 4:145. Denna 
vegetation som ligger utanför fastigheterna Lotorp 6:7-6:8 ingår alltså inte 
i planområdet och påverkas därmed inte av aktuell planering. Höjden på 
föreslagen byggnation, tillsammans med avståndet till befintlig bebyggelse 
samt nämnda vegetation bedöms inte medföra påverkan vad gäller insyn för 
huvudbyggnaden på fastigheten Lotorp 4:145. Kommunens bedömning är 
att planens utformning inte innebär någon betydande olägenhet för Lotorp 
4:145. 
Se även föregående kommentar angående att planområdet redan är planlagt 
för bland annat bostäder. 

 
 

 

 

GRANSKNINGSYTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ 

PLANEN 

Länsstyrelsen Östergötland 

Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt PBL 
5:11. Handlingarna utgörs av plankarta, planbeskrivning och 
behovsbedömning. 

Syftet med planen är att 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. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande. 

Kommunen gör bedömningen att den tilltänkta detaljplanen överensstämmer 
med översiktsplanen, antagen 2011. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 
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Kontroll enligt 11 kap PBL 

Länsstyrelsen har inget att erinra med koppling till de ingripandegrunder 
som Länsstyrelsen har att bevaka i sin tillsyn över antagna detaljplaner 
enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen. 

Kommentar: Noteras. 
 
Övrigt 

Arkeologi 

Så som framfördes under samrådet bedömer Länsstyrelsen att fornlämningar 
kan kvarligga i marken. Utifrån det ska kommunen eller eventuell exploatör 
inkomma med en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen till 
Länsstyrelsen i god tid innan markarbeten ska genomföras inom området. 

Kommentar:  

Kommunens uppfattning är att det behöver klarläggas om fornlämningar 
finns inom planområdet. Kommunikation med Länsstyrelsen har skett efter 
granskningen av detaljplanen. Länsstyrelsen har angivit att man anser att 
som ett första steg bör en arkeologisk besiktning av platsen utföras för att 
bedöma om eventuell ytterligare arkeologisk utredning behöver göras, samt 
för att få någon form av dokumentation av platsen.  
Den arkeologiska besiktningen utförs och bekostas av Länsstyrelsen enligt 
information från dem. Kommunen har beställt en arkeologisk besiktning av 
Länsstyrelsen för aktuellt planområde, vilka har aviserat att en arkeologisk 
besiktning rimligen kan utföras inom två-tre veckor från det att ansökan 
inkommit. Därefter kan kommunen få ett yttrande om Länsstyrelsens 
bedömning. 
Länsstyrelsen har vidare meddelat att man ännu inte klarlagt vem som har 
kostnadsansvaret för eventuell efterföljande utredning, vilket bland annat 
beror på det arkeologiska behovet. Vidare dialog behöver ske mellan 
kommunen, markägaren/exploatör och Länsstyrelsen för att klarlägga kring 
frågan om arkeologi, exempelvis avseende kostnadsansvar för eventuell 
efterföljande utredning. 
I dialogen efter granskningen har samtidigt Länsstyrelsen uppgett att man 
inte ser hanteringen av arkeologin som något hinder för ett antagande eller 
genomförande av detaljplanen. 
Planbeskrivningen kompletteras redaktionellt i tillämpliga delar utifrån 
ovan. 
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Kommunala instanser 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
 

Berörda statliga verk, företag och  

intresseorganisationer 

Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-07-03) har 
följande noterats: Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Noteras. 
 

Trafikverket 

Trafikverket har inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. 
 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) 

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra i rubricerat ärende. 
Kommentar: Noteras. 
 

Finspångs Stadsnät, Finet AB 

Vi har tidigare, vid möten med er, framfört våra synpunkter vilket också är 
inarbetade i plankarta och planbeskrivningen (ev flytt av fiberledning). Vid 
mötena har vi även framför hur vi ska kunna försörja tillkommande 
fastigheter med bredband. Vi har inget nytt att tillkomma med nu vid 
granskningen. 

Kommentar: Noteras. 
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Sakägare med skriftliga synpunkter som inte 

tillgodosetts 

Sofia Eklund Arvidsson, Fastighetsägare Lotorp 4:145. 

Fastighetsägaren inkom under samrådet med ett yttrande som uttryckte en 
oro för ökat vattenflöde och vattentryck på sin fastighet till följd av att 
planområdet exploateras. Kommunen förtydligade att det inte finns några 
indikationer på att tänkt exploatering kommer innebära problem med vatten 
för omkringliggande fastighetsägare, samt att dagvattenfrågan ska lösas 
inom tomtmark.  
Fastighetsägaren uttryckte vidare en oro för eventuella sprängningar under 
markarbetet. Kommunen meddelade att detta är frågor som behandlas 
utifrån gällande riktlinjer, och att exploatören tar fram en riskanalys innan 
eventuella sprängningar.  

Det informerades även om att det sker gruppträning på sakägarens fastighet, 
vilket kan komma att upplevas som mer störande om mycket av 
vegetationen försvinner. Fastighetsägaren lyfte även en oro om insyn till sin 
bostad vid ett genomförande av planen. Gällande störande verksamhet 
menar kommunen att det är en ordningsfråga och därmed ingenting som 
styrs i detaljplanen. Avseende insynsfrågan bedömer kommunen att 
avståndet mellan befintlig och planerad bebyggelse är tillräcklig för att inte 
innebära någon betydande påverkan eller olägenhet för sakägaren. Den 
befintliga vegetation som ligger mellan planområdet och fastighet Lotorp 
4:145 omfattas inte av planerad exploatering och kommer därmed fortsatt 
fungera som en skyddande ridå. 

 

Fortsatt arbete 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.  

 

 

 

Samhällsplaneringsenheten 

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

 

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 
Lorebergsvägen 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 bostadsbebyggelse med upp till 30 lägenheter.  
 

Förhållande till andra 

planer 

Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Lotorp 6:8 är i 
gällande plan från 1968 (D197, 05-FIN-2867) utpekad som 
kvartersmark för bostadsändamål med både fristående hus med en 
våning samt bostäder 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. 
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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 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 inom plan-

området, närmsta registrerad fornlämning är 
på ca 150 m avstånd (vid fotbollsplanen).  
Området är inte utpekat i kommunens Kultur-
miljöprogram eller i Länsstyrelsens Natur & 
Kultur-program från 1983. På plankartan upp-
märksammas anmälningsplikten enligt Kultur-
miljölagen (2 kap. Fornminnen), att allt markar-
bete ska upphöra och expertis tillkallas om för-
modad fornlämning påträffas.  

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 
x    

Skredrisk 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. 

Översvämningsrisk x   Planområdets kvartersmark för bostäder lig-
ger högre i terräng än mycket av omgivande 
bebyggelse. Detaljplanens genomförande 
bedöms inte innebära någon risk för över-
svämning inom fastigheterna eller för om-
kringliggande fastigheter. Vatten från 
takavrinning ska hanteras inom tomtmark. 

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    

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     
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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. 

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.  

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 25-30 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    
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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. 

Naturmiljö och vattenmiljö 

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 förmodade biologiska 
värden. 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    
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lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Landskaps-/ stadsbild x   Byggnationen är en förtätning inom Lotorps 
tätbebyggelse.  

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 busshållplats och källsorte-
ring. Detaljplanearbete pågår just nu för uppfö-
randet 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    

Sammanhängande orört 

markområde. 
x   Platsen har varit bebyggd länge. 

     

Riksintressen 

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

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. 

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   

 

 
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 
 
Johanna Trozelli 
Planarkitekt 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i 
Östergötland, HSN 2019-771 

 
Sammanfattning 

Överenskommelsen om samverkan kring barn och unga i Östergötland är en 
länsgemensam övergripande överenskommelse som reglerar kommunernas och 
regionens gemensamma ambition kring samverkan, uppdrag och ansvar för 
insatser till barn och unga. 
 
Överenskommelsen tydliggör att verksamheterna, i enlighet med 
Barnkonventionen, nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap, ska 
tillhandahålla samordnade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, 
utbildning samt erbjuda stöd och behandling. Insatserna ska ges personcentrerat 
och samordnat, utifrån barnets/den unges individuella förutsättningar. 
 
Målsättningen för verksamheterna är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, 
multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas av lyhördhet för målgruppernas 
behov och vara lättillgänglig. Barnet/den unga samt deras närstående ska i mötet 
med personalen känna sig sedda, trygga och delaktiga i de insatser som rör den 
enskilde. De som visar tecken till ogynnsam utveckling och/eller tillhör grupper 
som är mindre benägna att söka insatser, ska särskilt uppmärksammas. 
 
Verksamheterna skall i samverkan mellan regionen, kommunerna och andra 
aktörer för barn och unga följa och medverka till kunskapsutvecklingen inom det 
aktuella verksamhetsområdet samt anpassa verksamheten därefter.  
 
Den övergripande överenskommelsen utgör en gemensam grund för ramavtal 
inom specifika områden, där såväl ambitioner som ansvar tydliggörs ytterligare. 
Giltighetstiden är 2020-04-01 till och med 2023-12-31. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i 
Östergötland  
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Region Östergötland  

och  

Parter:  Region Östergötland, Östergötlands kommuner 

Datum: 2019-11-22 

Diarienummer: HSN 2019-771 
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Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i Östergötland  

 

1. Avtalsparter 

Region Östergötland och de 13 kommunerna i Östergötland 

 

Region Östergötland  

Boxholms kommun 

Finspångs kommun 

Kinda kommun 

Linköpings kommun   

Mjölby kommun 

Motala kommun 

Norrköpings kommun  

Söderköpings kommun 

Vadstena kommun 

Valdemarsviks kommun 

Ydre kommun 

Åtvidabergs kommun 

Ödeshögs kommun 
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2. Bakgrund  

Huvudmännen samverkar genom olika verksamheter kring insatser för barn och unga. Verksamheterna ska, i 
enlighet med barnkonventionen, nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap, utifrån sina respektive 
uppdrag och ansvarsområden tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande insatser, utbildning samt 
erbjuda stöd och behandling. Insatserna ska ske personcentrerat. För att eftersträva bästa möjliga resultat 
skall detta ske samordnat mellan huvudmännen. 

Målsättningen för verksamheterna är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i 
ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas av lyhördhet 
för målgruppernas behov och vara lättillgänglig. Barnet och den unga samt deras närstående ska i mötet med 
personalen känna sig sedda, trygga och delaktiga i de insatser som rör den enskilde. 

Ansvarsfördelningen mellan kommunerna och regionen, såväl innehållsmässigt som finansiellt ska framgå 
av kompletterande ramavtal för definierade samverkansområden. 

3. Syfte och mål  

Denna överenskommelse är övergripande för Östergötlands län och ska reglera kommunernas och regionens 
gemensamma ambition kring samverkan, uppdrag och ansvar för insatser till barn och unga upp till 21 år, om 
inte annat anges, samt dess närstående. Samverkan syftar till att ge invånarna i Östergötland god vård och 
omsorg där huvudmannaskapsgränserna inte utgör försvårande omständigheter. Målet är att invånare i 
regionen ska:  

- Erbjudas goda livsvillkor  

- Få råd och stöd som bidrar till hälsa, trygghet, utbildning och god livskvalitet 

- Ges tillgång till vård och omsorg som är nära och tillgänglig 

- Erhålla insatser med hög kvalitet som möter medborgarnas vanligaste behov av vård och omsorg 

- Vara välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård, stöd- och omsorgsinsatser 

Samverkan mellan huvudmännen är centralt för att möta upp barn/unga och deras familjers behov. 
Målgrupperna för denna överenskommelse ska därför förvänta sig möta en sömlös samverkan och effektiv 
samordning av insatser. 

När behov uppstår är det av vikt att insatserna ges tidigt, i syfte att förebygga och förhindra att ytterligare 
ohälsa utvecklas. För att göra insatserna lättillgängliga och skapa en fungerande vardag är det av vikt att 
insatser, när så är lämpligt, ges i eller i samverkan med den miljö och på de arenor där barn och unga vistas 
naturligt, såsom förskola, skola och i hemmet. Insatserna behöver anpassas efter individuella förutsättningar 
och samordnas mellan olika aktörer så att de ger ett sammanhängande stöd för barnet och ungdomen. 
Insatserna bör också involvera barn och ungdomars närmaste omgivning, det vill säga föräldrar, övrig familj 
och viktiga delar av fritiden. 

Sambandet mellan barns och ungas hälsa och lärande i förskola och skola är 
väldokumenterat i forskning och beskrivs som dubbelriktat. Det innebär att barns och 
ungdomars fysiska och psykiska hälsa är viktiga faktorer för deras förutsättningar i lärandet. 
Med andra ord: Om man mår bra så är det lättare att lära sig. Men dubbelriktningen innebär 
också att när man lär sig så kan det bidra till hälsa och välbefinnande. (Hälsa för lärande, 
lärande för hälsa. Forskningsöversikt från Skolverket, 2019). 

 

 

322



www.regionostergotland.se 4 (10)  
 

 

4. Samverkansstrukturer och respektive parts uppdrag för barn och unga 

Exempel på aktuella samverkansstrukturer i Östergötland 

Spädbarnsverksamhet 

Spädbarnsverksamhetens uppdrag är att ge stöd till gravida kvinnor och spädbarnsfamiljer (barn upp till 1 år) 
som kan vara utsatta för påfrestningar som kan leda till relationsproblem mellan barn och föräldrar. Genom 
stöd och behandling är uppdraget att förebygga psykisk och psykosocial problematik hos barn. Behandlingen 
är inriktad på samspelet mellan föräldrar och barn samt att stödja föräldrarna i föräldrarollen och stärka deras 
omsorgsförmåga genom att förstärka den känslomässiga kontakten med barnet.  

Familjecentral  

Familjecentraler erbjuder verksamhet som är hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande. 
Familjecentralen ska erbjuda ett nära och lättillgängligt stöd. Här samverkar socialtjänsten, 
mödravårdscentral, öppna förskolan och barnavårdscentralen. 

Barnhälsan 

Barnhälsans uppdrag är första linjens insats för att stötta barn och unga mellan från 6 år (till 12 år och i vissa 
delar av länet 16 år) samt deras familjer där barnet/den unga upplever psykisk ohälsa. Kontakt och 
behandling ska bestå av tidsbegränsade insatser och vara tillgänglig för familjer i hela upptagningsområdet. 
Barnhälsan erbjuder information, rådgivning, psykosocial bedömning och kartläggning, samtalsbehandling 
och förslag till stödinsatser. Ett lättillgängligt stöd vid lätta - måttliga psykiska besvär och psykosociala 
symptom t.ex. stress, ilska/irritation, ledsenhet, sömnsvårigheter. Barnhälsan ska bedriva handledning, 
kompetensutveckling och vård i socioekonomiskt utsatta områden, exempelvis på familjecentral, vårdcentral 
eller i liknande verksamhet vara behjälplig som kunskapsstöd i arbetet med barn och anhöriga. Barnhälsan 
samverkar med andra instanser t.ex. skola efter samtycke från barn och föräldrar.  

Barnahus  

Barnahus är en trygg, barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för övergrepp får vara i centrum 
för en multiprofessionell utredningsprocess. På Barnahus samlas representanter från olika myndigheter och 
andra aktörer så de barn som utsatts för brott slipper slussas runt på olika platser för att upprepa sin berättelse 
och hantera sin situation. Målet är att barnet ska få en så god vård och omhändertagande som möjligt. 
Barnahus är en samverkan mellan socialtjänst, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Polisen och 
Åklagarmyndigheten. 

Ungdomshälsan/Unga Vuxna 

Verksamhetens uppdrag är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i ett 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv till ungdomar och unga vuxna från 13 år till och med 
25 år. Verksamheten är en del av första linjens stöd till unga och unga vuxna och uppdraget är att ge stöd 
under den utvecklingsperiod då ungdomar/unga vuxna väljer livsstil inför vuxenlivet.  

Verksamheten ska tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande insatser, erbjuda stöd och behandling vid 
lätta till måttliga psykiska besvär, preventivmedels-rådgivning, rådgivning i sex och samlevnad samt STI-
förebyggande arbete inkl. provtagning. Genom god kunskap om ungdomar/unga vuxna och deras behov samt 
vilket stöd samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla, är rådgivning och hänvisning en 
viktig del av verksamhetens åtagande. Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp. Unga och unga 
vuxna som visar tecken till ogynnsam utveckling ska särskilt uppmärksammas.  

 

323



www.regionostergotland.se 5 (10)  
 

 

Missbruks- och beroendevården 

Missbruks- och beroendevårdens uppdrag för barn och unga är att erbjuda råd och behandling till ungdomar 
med riskbruk av alkohol och narkotika. Missbruks- och beroendevården ska tillhandahålla en öppen 
mottagning för personer upp till och med 25 år samt deras föräldrar/vårdnadshavare. Uppdraget omfattar 
även att bistå personal inom socialtjänst, skola, ungdomsboende, polis, fritidsgård etc. som har frågor kring 
alkohol och narkotika. Missbruks- och beroendevården ska ha möjlighet att erbjuda ungdomar stöd och hjälp 
hela vägen, från förebyggande arbete till utredningar och behandling vid redan etablerat missbruk/beroende. 
Exempel på erbjudande är: rådgivning, missbruksbedömningar, provtagning. Uppdraget innefattar även 
samordning mellan region och kommun samt andra aktörer samt att kunna vara ett kunskapscentrum i 
alkohol- och narkotikafrågor. Verksamheten ska lokalmässigt vara skild från beroendemottagningar för 
vuxna. 

Kommunernas uppdrag inom området barn och unga 

Socialtjänsten 

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. De 
ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till barn, unga och deras familjer. 

Socialtjänsten beskrivs som en verksamhet som har ett dubbelt uppdrag: dels ge råd och stöd i öppna 
verksamheter, dels ansvara för myndighetsutövning - att ge stöd och skydd till barn och unga som far illa 
eller riskerar att fara illa. I arbetet med barn som far illa ska socialtjänsten samverka med bland annat hälso- 
och sjukvården, skolan och polisen. 

Socialtjänstens uppdrag styrs av: 

- Socialtjänstlagen (SoL) 

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

- Lagen om vård av missbrukare (LVM) 

Kultur och fritid 

Genom kommunens kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet kan barn och unga erbjudas en meningsfull fritid. 
Kommunens kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet utgör en viktig part i arbetet med att främja barn och 
ungas hälsa. Merparten av kommunerna har bibliotek, fritidsgårdsverksamhet, kulturskola samt arbetar med 
olika ungdomsevenemang med mera. Vissa kommuner har även riktade aktiviteter för särskilda målgrupper 
av unga (exempelvis flickor, personer med annan könsidentitet). Idrotts- och föreningsliv får ofta stöd i form 
av bidragsystem eller tillgång till olika anläggningar som avser såväl organiserad idrott som spontanidrott, 
vilket är viktiga förutsättningar för möjligheten till rörelse och motion. Därutöver ger kommunens kultur-, 
idrotts- och fritidsverksamhet barn och unga möjlighet att utvecklas, ta ansvar och delta i sociala 
sammanhang som är viktiga inslag i det främjande arbetet med barn och ungas hälsa. 

Elevhälsan 

Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål vilket innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, 
utveckling och hälsa. Elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola, 
specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.  
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Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje 
profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga 
professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan. 

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel 
skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, 
jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. . Det ska även vara möjligt för eleverna att få hjälp med 
enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i förskoleklassen och de obligatoriska 
skolformerna erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. I gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan ska varje elev erbjudas minst ett hälsobesök. 

Skolverket har tagit fram en vägledning som i första hand riktar sig till personal inom elevhälsan, rektorer, 
verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skolhuvudmän och beslutsfattare. I vägledningen 
synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan. 
Vidare beskrivs gällande författningar för elevhälsan, och de enskilda insatserna, särskilt för den delen som 
är hälso- och sjukvård.  

Förskolans, skolans och elevhälsans uppdrag styrs av: 

 Skollagen  
 Hälso- och sjukvårdslagen  

 
Regionens uppdrag inom området barn och unga 

Primärvården och barnhälsovården 

Primärvårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och erbjuda, rådgivning, bedömning, utredning, 
behandling och uppföljning inom alla typer av fysiska och psykiska sjukdomar, skador och upplevda besvär, 
som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Vårdcentralerna 
ansvarar för sina listade patienters behov av basal hälso- och sjukvård och för att erbjuda dem primärvård.  

Barnhälsovården (BHV) ger hälsovård för alla barn mellan 0 och 5 år. BHV ska främja barnets hälsa, 
trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa, bedriva 
hälsoupplysning och skadeförebyggande verksamhet samt stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap genom 
regelbundna kontroller. Föräldrarna får kunskap om vad som är bra för barnets hälsa och omsorg, till 
exempel hur man tar hand om barnet och ser till att barnet får det hen behöver. BHV erbjuder också 
vaccinationer för alla barn.  

Barn- och ungdomsmedicin 

Barn och ungdomsmedicinska uppdraget är att tillgodose behovet av specialistsjukvård för barn och 
ungdomar upp till fyllda 18 år omfattande samtliga sjukdomstillstånd och som inte kan tillgodoses av 
primärvårdens verksamhet.  

Uppdraget innefattar utredning och behandling vid allergisjukdomar, blodsjukdomar, endokrina sjukdomar, 
hjärtsjukdomar, infektionssjukdomar, ledsjukdomar, lungsjukdomar, mag- tarmsjukdomar, neonatalvård, 
neurologiska sjukdomar samt njursjukdomar. Uppdraget omfattar ansvar för avancerad hemsjukvård samt 
palliativ vård i livets slutskede för barn och ungdomar. 

Uppdraget innebär också ansvar för att barn- och ungdomar med svåra sjukdomstillstånd inom området barn- 
och ungdomsmedicin som inte kan utredas och behandlas inom länet erhåller vård på annat håll, detta gäller 
exempelvis vid behov av thoraxkirurgi och transplantationer.  

I nära samarbete med kommunerna och på kommunens begäran ska barn- och ungdomsmedicin 
tillhandahålla läkarundersökningar till samtliga barn som utreds för eller är nyplacerade i 
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familjehem/institution enligt framtagen rutin ”Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för barn och 
unga placerade utanför egna hemmet - Samverkansrutin för tvärprofessionellt samarbete”.   

 

Habiliteringen 

Habiliteringens uppdrag är att för individer med bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som 
har uppstått i tidig ålder och dennes närstående ge stöd och träning för att klara av vardagen så bra och 
självständigt som möjligt. Habiliteringens insatser är ett komplement till övriga medicinska och sociala 
insatser som erbjuds individer utan funktionsnedsättning och ska ej ersätta dessa. 

Exempel på funktionsnedsättning: 

- Fysisk funktionsnedsättning som påverkar rörligheten på olika sätt 

- Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning 

- Autism i kombination med måttlig intellektuell funktionsnedsättning 

Habiliteringen gör, tillsammans med patient och närstående, en plan för den fortsatta vården och där kan 
även personal från till exempel förskola, skola, jobb eller dagverksamhet  medverka. En viktig del av 
uppdraget är att ge patient och närstående utbildning om funktionsnedsättningen och hur den bäst kan 
kompenseras. 

Barn och ungdomspsykiatri 

Barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag omfattar barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd 
eller vård. Unga upp till 18 år kan själva söka hjälp, vuxna kan söka hjälp för barn som de har ansvar för om 
den vård som kan ges via barnavårdscentralen, vårdcentralen, skolsköterskan, skolkuratorn eller 
ungdomsmottagningen inte är tillräcklig. Svårigheterna som barn och ungdomar kan söka för kan exempelvis 
vara koncentrationssvårigheter, traumatiska händelser, ångest, depression, ätstörningar, självskadebeteende 
eller neuropsykiatri.  

Uppdraget omfattar utredning och behandling.  Ofta kan svårigheterna vara en blandning av flera saker och 
det kan därför behöva krävas mer grundlig undersökning hur allvarliga svårigheterna är, vilket tar olika lång 
tid beroende på vad det gäller. Barnet och förälder får svara på frågor om hur barnet mår och fungerar i olika 
sammanhang samt kan få göra olika sorters tester. Därefter planeras behandlingen tillsammans med barnet 
och förälder. 

Beroendekliniken samt Beroendeenheterna inom psykiatrin 

Regionens beroendeklinik/enheter skall tillhandahålla en öppen och kostnadsfri mottagning för personer med 
riskbruk, missbruk och beroende upp till 26 år samt deras vårdnadshavare och erbjuda en hög tillgänglighet. 
Verksamheten ska lokalmässigt vara skild från beroendemottagningar för vuxna. Uppdraget är rådgivning, 
tidig upptäckt, utredning och behandling för missbruk och beroende, åtgärder mot psykisk ohälsa samt 
samverka i myndighetsutövning via kommunerna. Verksamheten ska även verka uppsökande och 
hälsofrämjande  

5. Ramavtal kopplade till överenskommelsen  

Utifrån denna överenskommelse ska ramavtal för specifika områden tecknas vilka ska reglera en miniminivå 
som parterna är eniga om. Ramavtalen ska vara tidsbegränsade. Dessa kompletteras med lokala avtal.   

De lokala avtalen ska reglera verksamheternas specifika uppdrag: 

- Bemanning och ledning 
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- Samverkan 

- Ansvar för lokaler och drift 

- Ekonomi 

- Dokumentation 

- Uppföljning (ska vara könsuppdelad när så är möjligt) 

Berörda verksamheter där lokala avtal finns sedan tidigare är:  

- Spädbarnsverksamheter 

- Familjecentraler  

- Barnhälsor  

- Barnahus 

- Ungdomshälsor 

- Missbruks- och beroendeverksamheter för unga 

6. Omfattning - åtagande 

Verksamheterna ska säkerställa att barn, unga och dess närstående bemöts på lika villkor och att insatserna är 
individuellt anpassade oavsett sexuell identitet, funktionshinder, kön, etnisk, religiös, kulturell eller 
livsfilosofisk tillhörighet. De som visar tecken till ogynnsam utveckling och/eller tillhör grupper som är 
mindre benägna att söka insatser, ska särskilt uppmärksammas.  

Verksamheterna ska i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap tillhandahålla hälso- 
och sjukdomsförebyggande insatser samt erbjuda stöd och behandling. Genom god kunskap om ungdomar 
och deras behov samt vilket stöd samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla är rådgivning 
och hänvisning en viktig del av verksamheternas åtagande. 

 Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheterna bedrivs på ett för länet likvärdigt, jämlikt och 
ändamålsenligt sätt gällande insatser, kvalitetssäkring och uppföljning. 

 Verksamheterna skall i samverkan mellan regionen, kommunerna och andra aktörer för barn och unga följa 
och medverka till kunskapsutvecklingen inom det aktuella verksamhetsområdet samt anpassa verksamheten 
därefter. 

7. Tillgänglighet 

Verksamheterna ska ta hänsyn till sin målgrupps speciella behov av integritet. Kontaktvägar och insatser ska 
utifrån behov och förutsättningar därför kunna erbjudas både individuellt och i grupp samt internetbaserat 
och på platser där det är lämpligt för den unga. 

Öppettider ska anpassas efter barnets, den ungas samt närståendes behov. Tillgänglighetskrav för bedömning 
och åtgärder ska finnas definierat för de olika verksamheterna och erbjudas minst i enlighet med nationella 
krav. 

Olika kontaktvägar såsom direktbesök, telefonkontakt, webb bokning och chattfunktioner ska kunna erbjudas 
utifrån lämpligheten i verksamhetens uppdrag. Verksamheterna ska aktivt arbeta för att utveckla e-
hälsotjänster. 

Varje verksamhet ska aktivt påverka informationsspridningen så att barn, unga och deras närstående ska 
känna till var verksamheterna finns samt få vetskap om vad de kan få hjälp med. 
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Vid kontakter med barn och unga, där insats utan närståendes delaktighet övervägs, ska särskild 
mognadsbedömning göras innan beslut fattas om fortsatt insats. Hänvisning kan i sådana fall behöva ske till 
annan verksamheten eller bedrivas i samverkan med vårdnadshavare.  

8. Samverkan  

Samverkan ska ske med alla, för barnet och den unga, relevanta parter.  

För att tillgodose barnets och den ungas hela behov av vård och omsorg skall det vid varje verksamhet, 
oavsett storlek, finnas ett nära och personligt samarbete mellan regionens och kommunens medarbetare. Ett 
verktyg för att underlätta samarbetet samt tydliggöra respektive parts ansvar är samordnad individuell plan 

(SIP). 

Alla kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de kommunala insatserna som ges från 
annan kommun än hemkommunen. 

9. Kvalitet, utveckling och uppföljning 

Verksamheterna ska medverka i de för regionen och kommunerna gällande kvalitetsledningssystem och 
uppföljningen av kvaliteten ska ske utifrån de krav som ställs av regionen och respektive kommun i 
respektive ramavtal. 

Regionen och kommunerna ska gemensamt och systematiskt utvärdera verksamheterna utifrån kvalitet, 
tillgänglighet och produktivitet med särskild uppföljning utifrån jämlikhet- och jämställdhetsaspekter.  En 
sammanställning av uppföljningen ska årligen redovisas för parterna.    

10. Kompetensutveckling 

Kommuner och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns medarbetare som har de egenskaper som 
krävs för att kunna bemöta barn och unga på ett ändamålsenligt sätt utifrån verksamhetens uppdrag. 

Kommuner och region ansvarar gemensamt för att medarbetarna vid verksamheten har rätt kompetens samt 
att de får en ändamålsenlig kompetensutveckling. Miniminivå för kompetens ska finnas angivet i ramavtal 
för respektive område. 

11. Avtalstid 

Detta avtal gäller under perioden 2020-04-01 – 2023-12-31. Part som vill säga upp avtalet eller göra 
förändringar i avtalet skall påkalla förhandling senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta 
förlängs avtalet med två år i taget. 
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12 Underskrift 

Detta avtal har upprättats i 14 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

    Region Östergötland  Region Östergötland  

 

 

    ……………………………………  …………………………………… 

 

 

     Boxholms kommun  Finspångs kommun 

 

    …………………………………..              ……………………………………. 

     

    Kinda kommun   Linköpings kommun  

 

 

    ..………………………………….  …………………………………… 

 

     Mjölby kommun Motala kommun 

 

   ..…………………………………..             ..…………………………………... 

 

     Norrköpings kommun   Söderköpings kommun  

 

 

     …………………………………  ………………………………… 

      

    Vadstena kommun Valdemarsviks kommun 

 

    ………………………………….                …………………………………... 

 

    Ydre kommun   Åtvidabergs kommun  

 

 

     …………………………………  …………………………………… 

 

     Ödeshögs kommun    

 

    …………………………………                
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Kommunstyrelsen  

 
 

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 
Förvaltnings- och industrihus AB 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 162 att ge förvaltningen i uppdrag att 
skriva fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av 
aktieägartillskott. 

FFIA:s pensionsåtagande är hanterat och övergick till kommunen i samband med 
bokslutet för 2016. 

Frågan om aktieägartillskott är väckt av bolagets styrelse för att skapa bättre 
långsiktiga förutsättningar för moderbolagets verksamhet. Styrelsen i FFIA har 
vidtagit olika åtgärder för en ekonomi i balans, varav detta initiativ är ett vid sidan 
av det ovan nämnda pensionsåtagandet samt övrig översyn av bolagets kostnader 
och intäkter. Parallellt med detta ärende så ska moderbolagets roll och ställning 
också utredas. Så länge FFIA har sin nuvarande roll menar ändå förvaltningen att 
åtgärden bör genomföras oavsett den kommande utredningens slutsatser. Detta 
utifrån att åtgärden både skapar förutsättningars för FFIA:s nuvarande verksamhet 
samtidigt som aktuellt lån är hanterat inför en eventuell avveckling av bolaget.   

FFIA har idag en låneskuld till kommunen på 35,3 mnkr. En del av låneskulden, 
10,8 mnkr, avser aktieköp och nyemission i dotterbolagen. Ränta för den delen av 
låneskulden är därför inte avdragsgill i bolaget och bolaget har inga intäkter som 
direkt kan matchas mot denna räntekostnad. Idag är det koncernbidraget från 
döttrarna som finansierar kostnaden. 

Moderbolaget erhåller årligen koncernbidrag från dotterbolagen men storleken på 
bidragen varierar beroende på dotterbolagens resultat och möjligheten att ge 
koncernbidrag. Avsikten med koncernbidragen är att möjliggöra en utveckling i det 
som är ändamålet med moderbolaget, dvs koncernsamordning, fastighetsförvaltning 
för småindustri och hantverk samt bidra till kommunens utveckling. 

Kvarvarande del av låneskulden, 24,5 mnkr, avser lån för fastighetsinvesteringar. 
Räntekostnaden för dessa lån täcks med bolagets hyresintäkter. Lånebeloppet 
matchar också väl värdet på bolagets fastigheter som har ett bokfört värde på 24,8 
mnkr och ett marknadsvärde på 26,3 mnkr. 

Ett sätt att skapa långsiktiga finansiella förutsättningar för bolaget är att omvandla 
den del av låneskulden som finansierat aktieköp och nyemissioner till ett ovillkorat 
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aktieägartillskott från kommunen. Aktieägartillskottet är inte tänkt som ett 
driftbidrag för att täcka underskott utan som ett kapitaltillskott för att förbättra 
bolagens långsiktiga förutsättningar. Att tillskottet är ovillkorat innebär att det inte 
finns några förväntningar på bolaget att tillskottet ska betalas tillbaka, det blir en del 
av bolagets egna kapital och hos kommunen ökar tillgången i aktier och andelar. 
 
För kommunen innebär detta att långfristiga fordringar på koncernföretag minskar 
med 10,8 mkr medan till aktier och andelar ökar med samma belopp. Kommunens 
nettoupplåning ökar men kommunen kan samtidigt välja att amortera motsvarande 
belopp beroende på kommunens likvida situation. Ett sådant beslut fattas inom 
ramen för den löpande finansförvaltningen. 

Konsekvensen för kommunen blir ett bortfall av ränteintäkter på ca 200 tkr per år. 

Förslag till beslut 

1. Finspångs kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB på 10 805 000 kronor 

2. Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB amorterar 10 805 000 kronor 
av sin låneskuld till kommunen. 

3. Finansieringen av kommunens ökade räntekostnad på ca 200 000 kronor 
sker inom finansenhetens budget. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Internbankens internräntepåslag 2021 

 
När kommunen lånar ut medel till de helägda bolagen i kommunkoncernen krävs 
ett räntepåslag utöver den faktiska lånekostnaden. Detta beror på EU:s regler om 
statsstöd, det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom 
att subventionera deras finansiering. Villkoren för bolagens finansiering ska vara 
marknadsmässiga och motsvara de villkor bolagen skulle få om de var fristående 
från kommunen.  

Dessutom måste kommunen ta hänsyn till skatteverkets regler för 
internprissättning, det är inte tillåtet att ta ut för hög avgift från bolagen, då det kan 
ses som skatteplanering eller överföring av vinstmedel. 

I dagsläget sker all upplåning via kommunens internbank och alla bolag betalar 
samma påslag på 35 punkter enligt kommunstyrelsen beslut 2014-02-10 § 66. 
Undantag gäller för lån hänförliga till VA- och renhållningsverksamheten som på 
grund av självkostnadsprincipen endast har ett påslag på 10 punkter för att täcka 
administrativa kostnader. 

Det nuvarande påslaget bygger inte på någon modell eller några marknadsmässigt 
framtagna villkor utan på en jämförelse med andra kommuner. Försök har gjorts att 
få offert från flera affärsbanker för att skaffa en bild över hur marknadsmässiga 
villkor faller ut för våra bolag. Detta är dock inte intressant för dem då det inte är 
aktuellt med något affärsavslut. 

Kommunen har därför valt att anlita Söderberg & Partners som erbjuder en modell 
för individuell beräkning av påslaget utifrån varje bolags förutsättningar. 

Modellen bygger på  

1. Marknadsräntor  

2. Aktuell ränte- och kapitalbindning i låneportföljen 

3. Finansiella nyckeltal 

4. Nyckeltal från jämförelsematerial 

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till 
att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar 
upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta 
erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan 
upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. 
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Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika 
kreditkategorier erhålls en bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika 
löptider. 

För att identifiera hur stort påslaget skall vara för det enskilda bolaget används 
finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för utvärdering av 
kreditvärdigheten. 

Som jämförelsematerial för bolagen används data från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag inom den offentliga sektorn.  

Följande tre nyckeltal används:  

• Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till 
balansomslutning vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt  

• Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande 
till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader 
samt ger en bild av skuldsättningen  

• EBIT/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till 
balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet  

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets 
finansiella status och kreditvärdighet ur olika perspektiv.  

Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 5 
poäng och den 80:e percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger 
lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat för samtliga tre nyckeltal kan således 
maximalt 30 poäng uppnås. 

Resultatet av beräkningarna ger följande räntepåslag beräknat på 2019 års nyckeltal: 

Bolag Soliditet 
Räntetäck-
ningsgrad 

EBIT/ 
Tillgångar Poäng 

Ränte-
påslag 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus 
AB 17,2% 2,5 3,8% 16,2 0,42% 

Finspångs Stadsnät Finet AB 13,5% 0,7 1,2% 4,4 0,60% 

Finspångs Tekniska Verk AB (exkl VA) 28,4% 2,1 5,1% 20,4 0,35% 

Vallonbygden AB (marknadsvärde 
fastigheter) 56,0% 1,7 1,5% 15,5 0,43% 

 
 
Konsekvensen av förslagen förändring till räntepåslag framgår av tabellen nedan. 

Bolag Lånebelopp Ökad marginal Årskostnad 

Vallonbygden 500 000 000 0,08% 400 000 

Finet 68 056 000 0,25% 170 140 

FFIA 30 305 000 0,07% 21 214 
Finspångs Tekniska 
Verk 316 160 000 0,00% 0 
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Avsikten är att göra förnyade beräkningar inför varje nytt budgetår baserat på 
föregående årsbokslut. 

 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att internräntepåslagen i internbanken för 
2021 ska vara differentierade enligt framtagen modell och uppgår till 35 
punkter för Finspångs Tekniska Verk AB, 42 punkter för Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB, 43 punkter för Vallonbygden AB och 
60 punkter för Finspångs Stadsnät Finet AB.  

2. För den del av lånen som avser VA- och renhållningsverksamheten inom 
Finspångs Tekniska Verk AB tillämpas oförändrat påslag om 10 punkter 
för att täcka kommunens administrativa kostnader för internbanken. 
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1. Inledning och bakgrund 
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar 

själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas 

för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den 

faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens 

villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade 

varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för 

internprissättning tas i beaktande.  Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller 

för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen 

av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.  

Söderberg & Partners har fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende 

internräntepåslag samt ta fram marknadsmässiga nivåer.  

2. Förutsättningar Finspångs kommun 
I dagsläget sker all upplåning i Kommunen som sedan vidarelånar till dem kommunala bolagen. Genom 

denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om de skulle låna helt på 

egna meriter. Inom kommunkoncernen finns följande bolag som lånar via kommunen: Vallonbygden 

AB, Finspångs Tekniska Verk AB, Finspångs Stadsnät Finet AB samt Finspångs Förvaltnings – och 

Industrihus AB. Vallonbygden följt av Finspångs Tekniska Verk är de största låntagarna. Kommunen tar 

för närvarande ut ett räntepåslag på 0,35% för samtliga bolag. Dock debiteras 0,10% för VA-

verksamheten inom Finspångs Tekniska Verk AB.  

3. Metod marginalberäkning 
Söderberg & Partners modell för beräkning av räntepåslagen/borgensavgifter tar sin utgångspunkt 

från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess 

finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar: 

• Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat 

• Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad 

gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på 

egna meriter 

 

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas 

utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande 

kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan 

upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande fyra räntekurvor används: 

 

Räntekurva stat:  Svenska statsobligationer 

Räntekurva AA:  Kommuner och landsting 

Räntekurva A:  Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet 

Räntekurva BBB:  Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet 

Vi utgår från att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill 

säga kommunen, och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt 
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nivå inom spannet görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med 

finansiell status mot ett stort urval av kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för 

det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden utgör räntepåslaget. 

3.1. Marknadsräntor 

För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna 

obligationer av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). 

Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna 

avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många 

jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna 

obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle. Vi har därför valt att inhämta 

data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA. Genom att inhämta data för bolag i 

USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan kurvorna. Dessa 

relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan.  Detta 

innebär sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika 

kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. I 

följande exempel illustreras samtliga kurvor. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på 

svenska noteringar medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna 

på den amerikanska marknaden. 

Exemplet nedan illustrerar räntespannet en given mätpunkt och en given löptid. Vidare använder vi 

ett rullande snitt över tre år för att få en medveten tröghet i modellen och undvika alltför stora slag 

från ett år till ett annat. 

Exempel löptid 5 år 

 

 

   

Som nämnts antas att ett bolag inte ha lika bra eller bättre kreditbetyg än moderbolaget varför 

bolagets estimerade ränta skall ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är det för 

ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65 % och 1,06%, dvs spannet är 0,59%. Nästa steg är att beräkna 

hur stor del av räntespannet som skall belasta respektive bolag. Det görs genom en individuell 

justering. 
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3.2. Individuell justering kapitalbindning 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en 

bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika löptider. Modellen tar även hänsyn till 

bolagens aktuella kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är strukturerad 

samt för att spegla kommunens åtagande. Ju längre kapitalbindning desto större spread på kurvorna 

vilket helt logiskt innebär att räntepåslaget ökar med längre kapitalbindning.   

3.3.  Individuell justering kreditvärdighet 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en 

bas för inom vilket spann påslaget skall ligga för på olika löptider. För att identifiera hur stort påslaget 

skall vara för det enskilda bolaget används finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för 

utvärdering av kreditvärdigheten. Vi måste dock ha relevant jämförelsematerial för bolagen. Vi har valt 

att använda data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag 

inom den offentliga sektorn. Följande tre nyckeltal används: 

• Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning 

vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt 

• Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till 

räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en bild av 

skuldsättningen 

• EBIT/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till balansomslutning vilket 

ger ett mått på bolagets lönsamhet 

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella status och 

kreditvärdighet ur olika perspektiv.   

Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 5 poäng och den 80:e 

percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat 

för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng uppnås. Om 30 poäng uppnås hamnar bolaget 

på A-kurvan och uppnås 0 poäng hamnar bolaget på BBB-kurvan. Det är en linjär skala mellan A- och 

BBB- kurvorna. 

Genom att jämföra bolagsspecifika nyckeltal mot nyckeltalen aggregerat för jämförbara bolag fås en 

adekvat individuell justering inom spannet för marknadsräntan. 

Exempel poängberäkning: 

 

I ovanstående exempel erhåller bolaget 17,40 poäng. Därefter beräknas hur stor andel av räntespannet 

som bolaget skall belastas med. Om ett bolag får maxpoäng skall 100% av spannet räknas bort och får 

man 0 poäng skall således 0% av påslaget räknas bort. För att erhålla faktorn tas bolagets poäng i 

förhållande till maxpoäng, dvs 17,40 dividerat med 30 vilket ger en faktor på 58,0% (dvs 58% av 

spannet skall räknas bort).  

 

3.4.  Påslag 

För att få det slutliga påslaget tar vi bolagets andel av räntepåslaget av det identifierade räntespannet. 

I exemplet vi använder får vi således följande resultat: 

Nyckeltal Bolaget SCB snitt 80 percentil 20 percentil Max poäng Bolagets poäng

EBIT/Balansomslutning 2% 1% 9% 0% 10,00               5,27                 

Soliditet 30% 23% 60% 8% 10,00               5,96                 

Räntetäckningsgrad 1,2 ggr 0,7 ggr 2,9 ggr 0,6 ggr 10,00               6,17                 

Totalt 30,00               17,40               
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• Räntespann 0,59% med avdrag om 58% vilket ger ett påslag om 0,25%  

• Detta läggs sedan på den lägsta räntan som motsvarar A-kurvan (1,06%) vilket ger resultatet 

1,06% + 0,25% = 1,31% 

• För att få påslaget måste vi sedan jämföra denna ränta med kommunkurvan vilken är 0,84% 

• Slutliga räntepåslaget blir alltså skillnaden mellan AA-kurvan och bolagets individuellt 

anpassade ränta: 1,31% – 0,84% = 0,47% 

 

Följande exempel visar uppbyggnaden av påslaget i detalj: 

        

                       

      

4. Räntepåslag per bolag  
När vi beräknat räntepåslagen för de kommunala bolagen har vi utgått från nyckeltal baserat på 2019 

års årsredovisningar.  Då Finspångs Förvaltnings- och Industrihus huvudsakliga verksamhet består i att 

äga och samordna bolagen inom kommunkoncernen, och utöver det en mycket begränsad egen 

verksamhet, har vi utgått från koncernredovisningen då nyckeltalen beräknats för detta bolag. För 

Finspångs Tekniska Verk har beräkningen gjorts exklusive VA-verksamheten då det inte är en 

konkurrensutsatt verksamhet. För Vallonbygden har nyckeltalen baserats på fastighetsbeståndets 

marknadsvärden. Aktuell kapitalbindning är samma för samtliga bolag och var vid tidpunkten för 

beräkningarna 2,55 år. Utifrån dessa förutsättningar har följande marknadsmässiga räntepåslag 

beräknats:  
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Det kan konstateras att det är en relativt stor spridning på räntepåslaget vilket är drivet av att den 

finansiella statusen skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen.  

5. Historisk jämförelse 
För att få en bild av vilka nivåer modellen hade givit bakåt i tiden har vi analyserat historiska noteringar 

och hur de olika räntekurvorna förhållit sig till varandra. Grafen nedan visar de olika räntekurvorna per 

2014-10-31 respektive 2020-02-29. Det kan konstateras att en notering på ett 5-årigt lån ligger 

väsentligt högre än exempelvis motsvarande notering per 2020-02-29. Jämförs kommunkurvan (AA-

kurvan) ligger den exempelvis 1,52% högre. Om vi vidare analyserar hur stort påslaget skulle vara vid 

denna tidpunkt så tar vi spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. Spannet är differensen mellan 

4,26% och 2,63% vilket ger ett spann på 1,63% att jämföra med noteringen per 2020-02-29 som ger 

ett spann om 0,76%. Det innebär att påslagen bakåt i tiden skulle varit större jämfört med dagens 

räntekurva. 

Om vi endast tittar på nivåerna kopplat till räntekurvorna – utan hänsyn tagen till bolagens 

årsredovisningar respektive år – så kan vi konstatera att historiska nivåer på räntepåslagen skulle ha 

varit högre jämfört med dagens nivåer beroende på att marginalerna mellan de olika kurvorna var 

väsentligt högre jämfört med aktuella nivåer.  

Räntekurvor 2014-10-31: 

 

Räntekurvor 2020-02-29 

 

Bolag Soliditet Räntetäckningsgrad EBIT/Tillgångar Poäng Räntepåslag

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 17,2% 246% 3,8% 16,2                     0,42%

Finspångs Stadsnät Finet AB 13,5% 69% 1,2% 4,4                       0,60%

Vallonbygden AB 56,0% 172% 1,5% 15,5                     0,43%

Finspångs Tekniska Verk AB 28,4% 208% 5,1% 20,4                     0,35%
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6. Sammanfattning och slutsatser 
Genom att basera internräntepåslagen på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella 

data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva 

och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- 

och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive 

bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en mycket vederhäftig modell för 

att fastställa påslagen.  

Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt 

hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.  

7. Disclaimer 
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 

underlag och beräkningar bygger på uppgifter från källor som vid tidpunkten för denna analys har 

betraktats som tillförlitliga. All marknadsdata är hämtad från officiella källor som vi anser tillförlitliga. 

Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar 

för fullständighet. Söderberg & Partners 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare 

användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell 

information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm. Resultatet av analysen skall ses som ett underlag 

för fastställande av internräntepåslag och det är kommunen som i slutändan fattar beslut om exakta 

nivåer. 
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Kommunstyrelsen  

 
Renhållningsordning Finspångs kommun 

 
Sammanfattning 
Under augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (2020:614) i kraft. Ändringarna 
är bland annat att terminologin ändras, det införs flera förtydliganden av hur 
avfallshantering ska ske och vem som bär ansvaret för att avfall omhändertas på ett 
hållbart och korrekt sätt. Med anledning av att den nya avfallsförordningen antagits 
i Sverige och krav ställs att varje enskild kommun ska tillhandahålla ett system för 
att samla in matavfall från hushåll från och med januari 2021 behöver 
renhållningsföreskrifterna i Finspångs kommun att förnyas. Finspångs kommun 
kommer vid årsskiftet erbjuda kommuninvånare att separera matavfall i separat 
emballage, som slängs ihop med övrigt avfall och sedan sorteras på 
förbränningsanläggningen. Matavfallet kommer omhändertas och biologisk 
behandling kommer ske. 

Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med FTV granskat och reviderat 
Finspångs kommuns nuvarande renhållningsordning för att den ska överensstämma 
med Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2020:614), de mest centrala 
bestämmelserna vid framtagandet av lokala avfallsföreskrifter.   

Ändringar som föreslås för Finspångs lokala renhållningsordning presenteras bilaga 
1. De mest betydande ändringarna som föreslås är följande: 

- En uppdaterad ordlista där bland annat matavfall beskrivs och 
uppdateringar enligt nya avfallsförordningen (2020:614)  

- Ansvarsområdet för godkännande av undantag har flyttats från renhållaren 
till bygg- och miljönämnden, den nämnd som har delegation att pröva 
undantag från miljöbalken (1998:808) och dess förordningar. Detta innebär 
att ärenden som tidigare inte varit avgiftsbaserade nu kommer med i bygg 
och miljönämndens taxa. Detta kan komma att väcka reaktioner hos 
medborgare, samtidigt är det inte renhållaren som kan göra bedömningar 
om undantag från renhållningsordning utan det är tillsynsmyndighet som 
bör göra dessa bedömningar.  

- Förlängt hämtningsintervall som man tidigare kunde få beviljat om man 
omhändertagit eget matavfall (egen kompostering) föreslås att ej kunna 
beviljas längre, alltså att hämtning av restavfall kommer ske varannan vecka 
– oavsett om man har kompostering på egen fastighet eller ej. Egen 
kompostering är alltså tillåtet. Anledningen till att förlängt 
hämtningsintervall ej bör beviljas grundar sig på att även om man har 
kompost på egen fastighet kommer man slänga visst matavfall i separat 
emballage och således behöver det hämtas varannan vecka för att dra nytta 
av den biologiska nedbrytningen och omvandlingen till biogas. Skulle 
förlängt hämtningsintervall kunna beviljas ligger avfallet i avfallskärlet och 
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bildar biogas som inte omhändertas. Enligt avfallsmottagaren är det inte 
gynnsamt om avfallsinsamling sker mer sällen än varannan vecka. Därav 
föreslås att förlängt hämtningsintervall i fortsättningen ej ska kunna beviljas. 
Dessutom kommer hämtning av avfall att förenklas för sopbilar, om alla 
hushåll har samma hämtningsintervall, eftersom sopbilarna med stor 
sannolikhet trots allt passerar hushåll med förlängt hämtningsintervall, 
således blir det ingen större miljövinst i att tillåta förlängt hämtningsintervall 
på grund av färre hämtningar då sopbilen ändå, högst troligt, åker förbi.  

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

1. Att godkänna föreslagna ändringar i Finspångs kommuns 
renhållningsordning 
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Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning. En renhållningsordning består av föreskrifter om 
avfallshantering samt en avfallsplan.  

Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala bestämmelserna 
om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och 
verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på 
olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av 
kommunalt avfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en 
rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.  

A. Allmänna bestämmelser 

Tillämpliga föreskrifter 

1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614),  

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd 
av miljöbalken och 

 andra författningar 

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller denna 
föreskrift samt avfallsplanen för Finspångs kommun som tillsammans utgör 
kommunens renhållningsordning. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter tillämpas följande definitioner.  

Renhållaren: Den som på uppdrag av kommunstyrelsen utför 
kommunens lagstadgade åtaganden inom 
renhållningsområdet.  

Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den som äger 
fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare. I dessa föreskrifter ingår i 
begreppet fastighetsinnehavare även lagfaren 
ägare till hus på ofri grund.  

Nyttjanderättshavare: Den som har rätten att nyttja en fastighet, men 
inte är fastighetsinnehavaren. 

Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller 
substans som ingår i en avfallskategori och som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av med. 

Kommunalt avfall: Avfall från hushåll och sådant avfall från andra 
källor som till sin art och sammansättning 
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Matavfall: 

liknar avfall från hushåll. 
Biologiskt nedbrytbart avfall som består av 
livsmedel eller som uppstår i samband med 
hantering av livsmedel från t.ex. hushåll, 
restauranger, storkök, butiker eller andra 
verksamheter där människor uppehåller sig.  

Grovavfall: Avfall som är så tungt eller skrymmande eller 
har egenskaper som gör att det inte är lämpligt 
att samla in i säck eller kärl.  

Sammanhållen  

bebyggelse: 

Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 
parkmark. Vanligtvis avses bebyggelse som 
består av cirka 10 tomter eller fler. 
 

Kommunens ansvar och skyldigheter 

Verksamhetsansvar och utföraransvar 

3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i 
kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som 
Kommunfullmäktige bestämmer, nedan kallad renhållaren.  

Avfallstaxa 

4 § Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 kap. § 4 miljöbalken om 
avfallstaxa vari meddelas föreskrifter om att avgift skall betalas för den 
insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs 
genom kommunens försorg, samt för det belopp som behövs för att täcka 
kostnader för administration, information, planering och fondering av medel 
för slutbehandlingskostnader och övriga långsiktiga kostnader för 
renhållningen.  

Tillsyn 

5 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) 
och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utföres av Bygg- 
och miljönämnden. 

Fastighetsinnehavarens ansvar och skyldigheter 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 

6 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfall som uppkommer inom 
fastigheten hanteras i enlighet med dessa föreskrifter. I de fall 
fastighetsinnehavaren hyr ut eller på annat sätt överlåter nyttjanderätten av 
fastigheten övertar nyttjanderättshavaren fastighetsägarens ansvar enligt 
dessa föreskrifter. I det fall nyttjanderättshavaren inte följer dessa 
föreskrifter faller ansvaret tillbaka på fastighetsinnehavaren. När begreppet 
fastighetsinnehavare används i dessa föreskrifter avses både 
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.  
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Skyldighet att lämna avfall 

7 § Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall, från såväl hushåll som 
verksamheter, skall lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter.  

Sortering av avfall 

8 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut 
det matavfall som uppkommer i samband med avfallsbildandet. Avfallet 
sorteras ut i tillhandahållet emballage. 

9 §Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut de avfallsslag som anges i  
Bilaga 1 till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag lämnas av 
fastighetsinnehavaren på plats som anvisas i bilagan eller hämtas i särskild 
ordning vid fastigheten. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från 
fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppstår.  

10 § Sådana avfallsslag som omfattas av gällande förordning om 
producentansvar skall lämnas till de återvinningsstationer, eller liknande 
system, som finns i kommunen och som redovisas i Bilaga 2 till dessa 
föreskrifter.  

Skyldighet att informera 

11 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera 
den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering.  

Om förhållandena på fastigheten förändras på ett sätt som påverkar 
avfallshanteringen ska fastighetsinnehavaren utan anmodan informera 
renhållaren om detta.  

Avgiftsskyldighet 

12 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift i enlighet med vad 
som anges i 4 § i dessa föreskrifter. 

B. Särskilda bestämmelser 

Emballering och märkning av avfall 

13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för 
vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl 
emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 
uppkommer. 

14 § Farligt avfall som lämnas till renhållaren ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll.  

15 § Grovavfall som ska hämtas ska förpackas eller buntas och förses med 
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.  
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Fyllnadsgrad och vikt 

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte 
heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Behållare 
som är överfull, för tung eller innehåller dåligt emballerade föremål som 
skärande eller stickande hanteras enligt renhållarens anvisningar.  

För grovavfall och elektronikavfall, vitvaror undantaget, gäller att enskilt 
kolli inte får väga mer än 15 kg. 

17 § Vid upprepade överträdelser avseende fyllnadsgrad och vikt äger 
renhållaren rätt att på fastighetsinnehavarens bekostnad byta ut kärl till en 
storlek som motsvarar det aktuella behovet. 

Ansvar för anskaffande och underhåll av anordningar för  
avfallshantering  

18 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att använda de behållare för avfall 
och latrin som renhållaren tillhandahåller. Emballage för matavfall 
tillhandahålls av renhållaren. Användande av annan utrustning ska 
godkännas av renhållaren. 

19 § Återgångsbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom 
renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av 
återgångsbehållaren. 

20 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, installation och 
underhåll av för avfallshanteringen nödvändiga utrymmen eller anordningar 
såsom soputrymme, sopskåp m.m. 

Placering av behållare och tillträde till utrymmen 

21 § Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning 
underlättas. Behållare skall placeras med handtaget mot 
hämtningspersonalen och i övrigt så att den kan hämtas med kärra eller 
sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. 
Avstånd mellan soprum eller annan behållarplats och angöringsplats för 
sophämtningsfordon får inte överstiga 5 meter och dragvägens lutning inte 
vara större än 5 grader. Behållaren får heller inte vara placerad på sådant 
sätt att olägenhet uppstår för gående eller annan trafik.  

22 § Renhållaren skall ges tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet 
skall utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning 
lämnas till renhållaren. Ändringar skall utan anmodan meddelas renhållaren. 

Väghållning 

23 § Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg fram till 
behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i framkomligt skick. 
Körbanan ska vara minst 3 meter bred och tåla ett axeltryck på minst 10 ton. 
Vägområdet ska hållas fritt från växtlighet i en bredd om minst 3,5 meter 
och till en höjd om minst 4 meter. Om transportväg utgörs av återvändsgata 
ska vändplats finnas. Krav på vändplatsens utformning meddelas av 
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renhållaren. Vintertid ska vägen hållas snöfri och vid behov vara 
halkbekämpad.  

24 § Om vägens beskaffenhet inte medger kontinuerlig trafik av tunga 
fordon äger renhållaren rätt att i överenskommelse med 
fastighetsinnehavaren placera sopkärlet intill närmast godkända väg.  

I fråga om avfall från enskild avloppsrening äger renhållaren rätt att 
hänskjuta frågan till Bygg- och miljönämnden för beslut om eget 
omhändertagande enligt 43 §.  

C. Avfallsspecifika bestämmelser 

Brännbart kommunalt avfall och grovavfall 

Hämtningsområden 

25 § Kommunen indelas i följande geografiska hämtningsområden: 

1. Områden med sammanhållen bebyggelse, var i även innefattas 
enstaka anläggningar av större betydelse 

2. Landsbygdsområden 

Hämtningsintervall 

26 § Hämtning av brännbart kommunalt avfall och grovavfall från hushåll 
och verksamheter ska utföras enligt nedan angivna bestämmelser.  

1. Sammanhållen  
bebyggelse 

Brännbart  
kommunalt avfall 

Grovavfall 

Verksamheter,  
institutioner och liknande 

Minst en gång  
per vecka 

- 

Flerfamiljshus Minst en gång  
per vecka 

- 

En- och tvåfamiljshus Minst en gång  
varannan vecka 

8 gånger per år 
enligt schema som 

fastställs av 
renhållaren 

2. Landsbygdsområde   
Verksamheter, 
institutioner  
och liknande 

Minst en gång  
per vecka 

- 

Flerfamiljshus Minst en gång  
varannan vecka 

- 

En- och tvåfamiljshus Minst en gång  
varannan vecka 

8 gånger per år 
enligt schema som 

fastställs av 
renhållaren 

Alla delar av kommunen   
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Fritidshus Minst en gång  
varannan vecka 

(avser perioden maj-
september, övrig del av 
året efter beställning) 

4 gånger per år 
enligt schema som 

fastställs av 
renhållaren 

 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

Latrin 

27 § Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren och normalt 
ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon 
som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot. 

28 § Hämtning av latrin utförs efter budning enligt följande: 
a) Helårsbostäder: Hämtning en gång varannan vecka. 

b) Fritidsbostäder: Hämtning 4 alternativt 8 gånger under perioden 
maj-september och under övriga tider av året efter beställning hos 
renhållaren. 

Slam, fett, urin filtermassor m.m. 

29 § Slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar för avloppsvatten eller 
urin, fosforfilter eller annan del av en enskild avloppsanläggning som ska 
tömmas, skall vara lätt tillgänglig för tömningspersonal. Lock eller 
manlucka skall lätt kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt 
vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och 
underhåll. Vid nyanläggning av anläggningsdel där tömning sker med 
slamsugningsfordon får avstånd mellan uppställningsplats för 
tömningsfordon och anläggningsdel som ska tömmas inte överstiga 10 
meter. Vid nyanläggning av anläggningsdel där tömning sker med kranbil 
får avståndet mellan uppställningsplats för fordon och anläggningsdel som 
skall tömmas inte överstiga 5 meter.  

30 § Renhållaren är även skyldig att tömma äldre avskiljare eller tankar på 
större avstånd än 10 meter från uppställningsplats för tömningsfordon mot 
extra avgift som ska regleras i av kommunfullmäktige fastställd taxa.  

31 § Tömning av slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar för 
avloppsvatten eller urin eller annan del av en enskild avloppsanläggning 
sker minst en gång per år eller tätare efter budning.  

32 § Tömning av slamavskiljare för enbart bad-, disk-, och tvättvatten 
(BDT) samt fosforfilter sker minst en gång vartannat år eller tätare efter 
budning.  
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Annat avfall än kommunalt avfall och därmed jämförligt  

avfall 

Uppgiftsskyldighet 

33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat 
avfall än kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan 
av Kommunstyrelsen, eller den som Kommunstyrelsen utsett, lämna de 
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering 
som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

34 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på 
anmodan av Bygg- och miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.  

Farligt avfall från verksamheter 

35 § Kommunen har inte påtagit sig något utvidgat renhållningsansvar för 
farligt avfall. 

D. Undantag 

Egen borttransport 

36 § Fastighetsägare får trots det som anges i 7 § själv transportera följande 
typer av avfall som uppkommer i hushållet till anvisad avlämningsplats 
enligt Bilaga 1-2 i dessa föreskrifter.  

 Farligt avfall 

 Elavfall, inkl. batterier 

 Grovavfall 

 Trädgårdsavfall 

 Avfall som omfattas av producentansvar 

Behållare, dragväg 

37 § Om det finns synnerliga skäl att frångå de av renhållaren föreskrivna 
behållartyperna enligt 18 § i dessa föreskrifter kan fastighetsägare i anmälan 
till renhållaren begära att annan behållare får användas.  

38 § Om det finns synnerliga skäl kan fastighetsinnehavaren efter ansökan 
till Bygg- och miljönämnden beviljas undantag från förebestämmelser om 
avstånd och dragväg som anges i 21 § och 27 § dessa föreskrifter.  
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Uppehåll i hämtning 

39a § Under förutsättning att en fastighet inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande period om minst 6 månader (permanentfastighet) 
respektive 12 månader (fritidsfastighet), kan fastighetsinnehavaren efter 
ansökan till bygg och miljönämnden medges uppehåll avseende sådan 
hämtning som anges i  
26 § och 28 §.  

Medgivande om uppehåll i hämtning får ges för en period om maximalt 3 år 
och ansökan skall lämnas till bygg och miljönämnden senast en månad före 
den avsedda uppehållsperioden. 2. Möjlighet till hämtning två gånger 
per år efter budning finns. Vid sådant förfarande får matavfall inte sorteras 
ut och slängas i tillhandahållet emballage. Hur renhållningsavgiften 
påverkas av uppehåll i hämtning ska regleras i av Kommunfullmäktige 
fastställd taxa. 

39b § Under förutsättning att en fastighet inte kommer att utnyttjas under en 
sammanhängande period om minst 1 år kan fastighetsinnehavaren efter 
ansökan till Bygg- och miljönämnden medges uppehåll avseende sådan 
hämtning som anges i 31 – 32 §§. 

Medgivande om uppehåll i hämtning får ges för en period om maximalt 3 år 
och ansökan skall lämnas till Bygg- och miljönämnden senast en månad 
före den avsedda uppehållsperioden Hur renhållningsavgiften påverkas av 
uppehåll i hämtning ska regleras i av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Eget omhändertagande 

Allmänt 

40 § Fastighetsinnehavare kan för visst avfallsslag och under vissa 
förutsättningar medges rätt att själv omhänderta sådant avfall som enligt 
dessa föreskrifter skall lämnas till bygg och miljönämnden. Prövning av 
eget omhändertagande av avfall sker efter anmälan respektive ansökan till 
Bygg- och miljönämnden och får endast medges om det kan ske utan att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. En anmälan eller 
ansökan angående eget omhändertagande ska alltid innehålla uppgifter om 
vilket avfallsslag som begäran avser samt en redovisning av på vilket sätt 
som fastighetsägaren avser omhänderta det aktuella avfallet.  

Trädgårdsavfall 

41 § Gräs, löv och annat komposterbart trädgårdsavfall får utan särskild 
anmälan komposteras inom den egna fastigheten.  

Matavfall 

42 § Matavfall får efter anmälan till Bygg- och miljönämnden komposteras 
inom den egna fastigheten. Kompostering ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 
inte uppstår.  
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På fastighet med fastgödselhantering får bioavfallet komposteras i 
gödselvårdsanläggningen om det kan ske så att olägenheter för 
omgivningen inte uppstår. 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

43 § Latrin, urin, slam från slamavskiljare och filtermassor från fosforfilter 
får efter godkänd ansökan till Bygg- och miljönämnden omhändertas inom 
den egna fastigheten. Tillräcklig markareal av lämplig beskaffenhet ska 
finnas.  

Döda sällskapsdjur 

44 § Om ingen misstanke om smitta föreligger kan döda sällskapsdjur 
grävas ner på egen mark eller på särskilt anvisad plats för nedgrävning av 
döda sällskapsdjur. Platsen ska väljas så att risk för olägenheter undviks.  

Förändrat hämtningsintervall 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

45 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden 
beviljas förlängt hämtningsintervall avseende tömning av slamavskiljare, 
fettavskiljare, slutna tankar för avloppsvatten eller urin, fosforfilter eller 
annan del av en enskild avloppsanläggning.  

Befrielse från skyldighet att lämna avfall 

46 § Fastighetsinnehavare som beviljats tillstånd till eget omhändertagande 
av latrin, urin, slam från slamavskiljare eller filtermassor från fosforfilter 
enligt 43 § i dessa föreskrifter kan efter ansökan till Bygg- och 
miljönämnden beviljas befrielse från skyldigheten att lämna sådant avfall 
till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.  

47 § Innehavare till helt outnyttjad fastighet, exempelvis rivningsfastighet, 
ödehus eller fastighet som av annan anledning kommer att stå helt oanvänd 
under överskådlig framtid kan efter anmälan till bygg och miljönämnden 
helt befrias från skyldigheten att betala renhållningsavgift avseende den 
aktuella fastigheten. Befrielsen kan medges för en period om maximalt 3 år 
i taget.  

Andra undantag 

48 § Finns särskilda skäl kan Bygg- och miljönämnden efter skriftlig 
ansökan besluta om undantag även i andra fall än vad som anges i 36-47 §§ 
ovan. 

Övrigt 

49 § Vid oklarhet om tillämpningen av dessa föreskrifter ska renhållaren 
hänskjuta frågan till Bygg- och miljönämnden för beslut. 
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50 § Undantag från dessa föreskrifter är personliga och kan tidsbegränsas. 
Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten och kan 
även upphävas om förutsättningarna på fastigheten förändras, om olägenhet 
uppstår eller om fastighetsinnehavaren lämnat felaktig information. 

E. Övergångsbestämmelser 

 

F. Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01 då renhållningsordning för 

Finspångs kommun 2014-03-26 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 – Sortering av avfall 

 

Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på anvisad plats 
som anges vid respektive avfallsslag. 

Matavfall 
Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut matavfall från hushållets avfall 
och paketera detta i särskilt avsett emballage som tillhandahålls av 
renhållaren. Emballaget skall förslutas väl och sedan slängas ihop med 
övrigt avfall från hushållet i gemensam behållare, som renhållaren 
tillhandahåller.  
 
Matavfall från verksamheter sorteras och emballeras på ett sådant sätt som 
renhållaren kan godkänna.  
 
Farligt avfall 

Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla 
detta avskilt från annat avfall. Kommunalt avfall som utgörs av eller 
innehåller farligt avfall* ska lämnas vid Sjömansängs återvinningscentral. 
Förpackningar med farligt avfall som lämnas skall vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll.  

Farligt avfall kan även lämnas till Miljöbilen som två gånger per år tar emot 
farligt avfall vid återvinningsstationerna i Lotorp, Rejmyre, Hävla, 
Sonstorp, Hällestad, Ljusfallshammar, Grytgöl och Igelfors. Aktuellt 
schema för Miljöbilen annonseras på respektive återvinningsstation, via 
hemsida och miljöalmanacka samt i pressen. 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras 
som farligt avfall: 

 Färg-, lackavfall samt hartser 
 Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 
 Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, 

vanliga lysrör där gasinnehållet är farligt och därför ska hanteras 
varsamt) 

 Lösningsmedel 
 Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 
 Bekämpningsmedel 
 Sprayburkar 
 Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande 

ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, 
avkalkningsmedel) 

 Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, 
barometrar, reläer) 
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 Batterier 
 Spillolja och annat oljeavfall 

OBS: Medicinrester lämnas till apotek. 

*Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen 

(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) 

Elavfall 

Allmänt 

Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut hushållets avfall av elektriska 
och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall. Avfall 
av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas in vid 
Återvinningscentralen Sjömansäng. 

Batterier 

Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att 
sortera ut batterier. Batterier kan lämnas vid Återvinningscentralen 
Sjömansäng samt vid återvinningsstationerna. Produkter med inbyggda 
miljöfarliga batterier kan lämnas vid försäljningsställen. Bilbatterier och 
andra större startbatterier ska i först hand lämnas vid inköpsställen men kan 
också lämnas vid Återvinningscentralen Sjömansäng. 

Kasserade kylskåp och frysar 

All hantering av kylskåp och frysar ska ske så att inte köldmediet läcker ut. 
Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid Återvinningscentralen 
Sjömansäng eller hämtas vid fastighet efter budning. Även verksamheter i 
Finspångs kommun får efter avisering avlämna kyl- och frysmöbler vid 
Sjömansängs återvinningscentral. 

Grovavfall  

Grovavfall från hushållen (skrymmande kommunalt avfall) kan lämnas vid 
Återvinningscentralen Sjömansäng. Grovavfall är sådant skrymmande 
avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i 
behållare eller säck för kommunalt avfall. Grovavfall är exempelvis 
utrangerade möbler, cyklar och liknande. 
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Bilaga 2 - Producentansvar 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas kan, förutom vid 
Återvinningscentralen Sjömansäng, lämnas vid återvinningsstationerna eller 
på annan plats som anvisas av förpackningsproducent. 
Återvinningsstationernas nuvarande placering framgår av tabellen nedan. 

Återvinningsstationer Finspångs kommun 
Bergslagshallen Parkeringen 
Profilen Profilvägen 7 
Norrmalm Mejeribacken 
Nyhem Oxhagsvägen 
Ängslyckan Södra Storängsvägen 43 
Viberga Coop, parkeringen 
Dunderbacken Bussvändplats 
Viggestorp Husarvägen 2 
Norrmalmsvägen/Villavägen Parkeringsplatsen 
Lotorp Lorebergsvägen 
Rejmyre P-plats Folkets Hus 
Hävla F.d. Affären 
Sonstorp Affären 
Hällestad Kyrkan, Örebro/Kullavägen  
Ljusfallshammar Örebrovägen 420 
Grytgöl Källgårdsvägen 
Igelfors Affären 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll 

 
Sammanfattning 
Mellan 2014 och 2018 arbetade en parlamentariskt sammansatt grupp med en 
översyn av den kommunala bolagskoncernen. Gruppen arbetade framför allt med 
att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, men också med att 
övergripande belysa ett antal frågar avseende koncernen. Gruppens överväganden 
finns beskrivna i bifogat PM.   

Ägardirektiven fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014, men har under 
våren 2020 reviderats och på nytt fastställts. Vidare beslutade kommunstyrelsen den 
24 februari 2014 om ett utökat uppdrag avseende översyn av koncernstruktur och 
ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt utreda Finet IT-service, då det vid 
den tidpunkten fanns behov av att skapa en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-
service utreddes i ett särskilt uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 
organisatoriskt knuten till förvaltningen i form av IT-avdelningen.  

I samband med att utredningsgruppen redovisade sina slutsatser beslutade sedan 
kommunstyrelsen den 26 mars 2018:   

1. Att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en 
utvecklad ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i 
enlighet med koncerngruppen överväganden 
 

2. Att utredningen belyser hur en koncernledning/-stab kan organiseras och 
finansieras 
 

3. Att utreda och ge förslag till hur befintliga köp av de kommunala bolagen 
ska organiseras i framtiden  
 

Förvaltningen har därefter återkommit med ett ärende avseende köp från de 
kommunala bolagen med bäring på två perspektiv, dels frågan om ledning och 
styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om lösningen är förenlig med Lagen 
om Offentlig Upphandling, LOU. Utredningen bedömde att fastighetsförvaltningen 
behöver organiseras om, inte minst utifrån LOU, men också utifrån behovet av att 
utveckla den strategiska styrningen av fastighetsfrågorna. Den 25 mars 2019 
beslutade således kommunstyrelsen om en organisationsförändring avseende 
fastighetsförvaltningen där verksamheten ska föras över till kommunen från och 
med den 1 januari 2020. Det beslutet är nu verkställt fullt ut.  

360



   
Anders Axelsson 

2020-08-25  2 (2)  

Dnr KS.2016.0805  

  

 

 

Vad som nu kvarstår avseende utredningen om köp från kommunala bolag är att 
belysa frågan om kommunens köp från Finspångs Tekniska Verk. Denna fråga bör 
hanteras i separat ärende.  

Punkterna 1 och 2 i beslutet från den 26 mars 2018 har däremot inte belysts 
närmare. Sedan en tid har också diskussioner förts om att bredda denna utredning 
till att omfatta moderbolagets roll och ställning. En sådan utredning behöver belysa 
ett antal perspektiv som rör moderbolagets näringslivsuppdrag, men också roll som 
ägare av näringslivsfastigheter.  
 
Annat som bör belysas är frågor som direkt knyts till koncernbildningen. Exempel 
på sådana är aktieinnehavet i CNG Holding AB och CNG AB, aktieinnehavet i 
dotterbolagen, tillgångarna i form av fastigheter, inte minst i Rejmyre, hantering av 
befintliga lån, möjligheten till skattemässiga dispositioner samt frågor om 
koncernbidrag och utdelning. Vid sidan av ovanstående behöver, oavsett 
koncernbildningens vara eller icke vara, strukturer och system för styrning och 
samordning av bolagen belysas parallellt med utredningen avseende moderbolagets 
roll och ställning.  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning avseende 
moderbolagets och koncernens roll och ställning i enlighet med 
ovanstående inriktning  

2. Att utredningen presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021 
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Inledning 

Under 2014 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att ta fram 
nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven fastställdes av 
kommunfullmäktige i november 2014. Den 24 februari 2014 beslutade 
också kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag avseende översyn av 
koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt 
utreda Finet IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa 
en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt 
uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 organisatoriskt knuten till 
förvaltningen i form av IT-avdelningen. Därefter har gruppen till och från 
arbetat med uppdraget att belysa och se över koncernens organisation, 
verksamhet, ledning styrning och samordning. Arbetsgruppen har bestått av 
Anders Härnbro (s), Stefan Carlsson (v), Hugo Andersson (c), Carl-Gustaf 
Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas 
av Ingela Billström (bägge mp).   

Metod 

Gruppen har biträtts av kommundirektören. Utgångspunkten har varit att 
belysa moderbolagets roll, eventuell samordning av koncerngemensamma 
uppgifter, samt bolagens uppdrag. Förutom sina egna överväganden har 
gruppen tittat på hur tio andra kommuner i Finspångs storlek organiserat 
sina bolag, träffat de kommunala bolagens auktoriserade revisor för ett 
resonemang om förutsättningar för moderbolag, samt tagit juridisk hjälp i 
att belysa de upphandlingsrättsliga utgångspunkterna för köp från egna 
kommunala bolag. 

Andra kommuners organisation 

Arbetsgruppen har tittat på hur tio andra kommuner organiserat sina bolag. 
Urvalet kommuner är baserat enbart på befolkningsstorlek, de kommuner 
som låg närmast Finspång avseende befolkning. Tanken var att få en 
översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit organiserade. I 
samband med revideringen av ägardirektiven kom gruppen också i kontakt 
med hur ett antal större kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Linköping, Norrköping), organiserat sina koncerner. Det är dock svårt att 
jämföra sig med dessa, då de verkar under helt andra förutsättningar. 

Av de tio kommunerna kan det konstateras att bolagen organiseras på ett 
antal olika sätt. Enbart en av de jämförda kommunerna, Staffanstorp, har ett 
moderbolag, medan övriga direkt äger sina bolag under fullmäktige. 
Dessutom kan det förekomma såväl dotterbolag som delägda bolag i 
kommunernas portfölj. Majoriteten av kommunerna har ett bostadsbolag 
motsvarande Vallonbygden. I övrigt ser organisationen ut på olika sätt. 
Flertalet har någon form av energibolag, några har sin fastighetsförvaltning 
utlagd på bolag där bolaget också kan äga de kommunala 
verksamhetslokalerna, medan några har ett kommersiellt bolag kopplat till 
kommunal näringslivsutveckling och/eller turism.  

365



K O N C E R N S T R U K T U R  

2 

Moderbolagets roll 

Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett 
moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att 
koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA 
uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett 
moderbolag och en koncern är således att kunna göra skattemässiga 
dispositioner mellan bolagen, alltså hantera vinster och förluster mellan 
bolagen. Sådana dispositioner har gjorts mellan Vallonbygden och FFIA vid 
två tillfällen, vilket väsentligt har stärkt FFIA:s balansräkning.  

Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på 
uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att 
samordning sker mellan koncernens bolag.   

Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om 
kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det 
kommunala uppdrag som bolagen har. Kommunstyrelsens roll i 
ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning anses ge en 
starkare styrning av kommunala bolag. Ytterst avgörs ändå styrning av hur 
koncernens delar samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna 
ägarstyrning. Organisatoriska lösningar skapar i sig inte en aktiv styrning.   

Arbetsgruppens slutsats är ändå att FFIA:s  roll borde utvecklas till att i 
större utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att 
uppdraget att äga kommersiella fastigheter ska tonas ned. Detta uppdrag 
framgår också av de nya ägardirektiven. Ett annat perspektiv är att FFIA ska 
bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen utifrån att kommunstyrelsen är 
enda verksamhetsnämnd och i första hand bör fokusera på styrning av den 
kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i enlighet med 
kommunallagen kvarstår naturligtvis däremot. Den nya kommunallagen 
betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa bolagens 
verksamhet. I samtalet med revisorn lyfts frågan om att tillskapa ett nytt 
moderbolag, medan FFIA omvandlas till ett kommersiellt fastighetsbolag, 
med ett mer uttalat näringslivsuppdrag. Den frågan har dock inte diskuterats 
på ett mer fördjupat plan. 

Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas behöver dock bolagets 
ledning stärkas och bolagets relation till dotterbolagen avseende ledning och 
styrning förtydligas. Förutom styrelsen så arbetar i dagsläget 
kommundirektören som VD i en omfattning på ca 5 %. Bolagen har också 
visst stöd avseende ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktinsatser 
kan också förekomma kring administration och kommunikation. 
Arbetsgruppen förordar därför ett uppdrag att ta fram förslag på hur en mer 
uttalad koncernledning kan organiseras och finansieras. 
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Dotterbolagens uppdrag 

Några förtydliganden kan behöva göras vad gäller hur uppdragen 
konstitueras. Bolagens uppdrag kan delas in i fyra kategorier utifrån hur 
ägardirektiven är formulerade. 

1. Att kommunen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet, 
exempelvis VA-frågorna till FTV. I dylika fall bedriver bolagen sin 
verksamhet relativt självständigt utifrån de beslutade ägardirektiven, 
men ekonomiskt enligt självkostnadsprincipen via taxor och 
avgifter. 

2. Att en verksamhet av marknadsmässiga skäl anses lämplig att 
bedrivas i bolagsform, som bostäder, fjärrvärme och bredband, där 
marknads- och affärsmässiga principer ska råda i exempelvis 
prissättning. 

3. Att bolaget har fått ett uppdrag att bedriva verksamhet åt kommunen 
som ex. fastighetsförvaltning eller skötsel av gator och vägar. Dessa 
uppdrag kan betraktas som en entreprenad, där kommunen ytterst 
ansvarar för beställning, uppföljning och finansiering via 
skattemedel. 

4. Att bolaget ska biträda kommunen vid fastighetsprojekt och 
exploatering, där bolagen inte ska utföra verksamhet utan i första 
hand ska bistå kommunen med den kompetens som inte finns inom 
den kommunala förvaltningen. 

De två förstnämnda är relativt okomplicerade, då det i dessa fall är tydligt 
att det är respektive bolag som fullt ut ansvarar för verksamhetsdriften och 
finansieringen av densamma. För de två sistnämnda kan dock innebörden av 
uppdragen behöva förtydligas. 

Bolagen som utförare av kommunal verksamhet 

I exempel nummer tre och fyra är bolagens verksamhet att betrakta som 
entreprenader åt kommunen, i vårt fall fastighetsförvaltning, skötsel av 
gator, vägar och parker liksom vid investeringsprojekt i form av ny- eller 
ombyggnation och vid exploatering. Köp av egna bolag, s.k. intern 
upphandling, är reglerat i Lagen om offentlig upphandling (LOU), som ett 
undantag från ordinarie förutsättningar. En upphandling ska anses vara en 
intern upphandling om: 

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten 
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för 
myndighetens räkning, 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll om den har ett 
avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut. 
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Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam 
nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt av 
myndigheten. 

Förenklat så uppfyller inte nuvarande lösning kraven i LOU avseende intern 
upphandling, då kontraktstilldelningen inte ryms inom de undantag som 
finns i lagstiftningen. Inte minst baseras detta på det faktum att bolagen i 
första hand inte har som syfte att i första hand sälja tjänster till kommunen 
enligt punkten 2 ovan. Om det är önskvärt att bedriva ovan nämnda uppdrag 
i bolagsform behöver bolaget organiseras på ett sådant sätt att undantagen i 
LOU är uppfyllda. Andra alternativ kan vara att driva verksamheten i 
förvaltningsform eller handla upp tjänsterna på marknaden. Hur dessa 
uppdrag ska organiseras behöver därför utredas i det fortsatta arbetet.  
 

Övriga perspektiv på dotterbolagens 

verksamhet 

Arbetsgruppen har för en del resonemang om bolagens uppdrag, där 
nedanstående perspektiv belysts. 

Vallonbygden AB 

Ett resonemang som lyfts upp är Vallonbygdens status som allmännyttigt 
bostadsbolag. Som allmännyttigt bostadsbolag ska bolaget bedrivas på 
marknadsmässiga villkor som vilket bostadsbolag som helst. Några 
kommunala subventioner ska inte utgå och inte heller kan kommunal 
borgen ställas ut. Förutom dessa förutsättningar finns fördelar med att vara 
ett allmännyttigt bolag, där medlemskap i exempelvis SABO ses som ett 
värdefullt mervärde.  
 
Huruvida ett kommunalt bolag är allmännyttigt avgörs av omfattningen på 
verksamheten mellan bostäder och eventuella andra verksamheter, som ex. 
fastighetsförvaltning åt kommunen. I dag uppfyller bolaget kraven på att 
vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Koncernbidragets storlek 
regleras därmed i särskild lagstiftning, men kommunen kan under vissa 
förutsättningar ta ut ett bidrag från bolaget för bostadspolitiska ändamål.  
 
Ett argument som lyfts för att inte ha verksamheten som ett allmännyttigt 
bolag skulle då kunna vara att koncernbidrag kan tas ut under andra villkor 
utan samma begränsningar.  

Finet AB 

Vid årsskiftet 2014/15 renodlades Finet till att enbart arbeta med stadsnäts- 
och bredbandsfrågor. Gruppen har fört vissa resonemang om bolaget givet 
sin storlek skulle kunna utgöra ett affärsområde inom FTV alternativt ett 
dotterbolag till nämnda bolag. Slutsatsen är ändå att Finet ska få verka som 
eget bolag men att utvecklingen bör följas noggrant. Argumentet för att vara 
ett eget bolag är att det pågår diskussioner om ökat regionalt samarbete i 
stadsnätsfrågor. I exakt vilken form är för tidigt att säga, men samtal om 
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fördjupat samarbete och/eller nya konstellationer förs till och från. På sikt 
behöver det dock göras en fördjupad analys av bolagets kapacitet att bygga 
ut och ansvara för bredband i hela kommunen. 

Finspångs Tekniska Verk AB 

I dagsläget föreslås inga förändringar avseende FTV:s grunduppdrag. 
Gruppen har fört vissa resonemang om hur bolaget kan utvecklas framöver, 
inte minst vad gäller kompetensförsörjning. På samma sätt som för Finet 
behöver ägaren dock följa utvecklingen inom bolagets verksamheter och 
givet ändrade förutsättningar behöva utreda bolagets ställning vidare. 

Kommunen som beställare 

Oavsett vem som utför de tjänster som i dag är att betrakta som 
entreprenader finns det behov av att stärka kommunens strategiska roll i 
dessa, både som utvecklingsaktör, men också som beställare av uppdrag.  
Det är inte en ändamålsenlig lösning att kommunala bolag agerar beställare 
å kommunens vägnar i kommunala projekt. I det avseendet är det skillnad 
på när bolalagen agerar i sina ”egna” uppdrag, mot att vara leverantör åt 
kommunen. För att säkerställa att det finns tillräcklig beställarkompetens i 
organisationen kan det därför finnas behov av att föra över av resurser från 
bolagen till kommunen. Lösningen bör dock finansieras inom befintliga 
ekonomiska ramar och totalt sett vara kostnadsneutral.  

Beställarorganisationen inom kommunen behöver ha kapacitet att 
säkerställa att kommunen får det den beställer. Här har organisationen inte 
varit helt ändamålsenlig och därför behöver kommunens kompetenser inom 
respektive område ses över. Omvänt behöver bolagen utveckla ett 
kundperspektiv på sin entreprenadverksamhet, något som inte heller alltid 
varit fallet. Då både beställare och utförare finns inom den kommunala 
verksamheten, om än i olika former, ställs särskilda krav på att få en 
kompetent relation mellan beställare och utförare där roller och ansvar är 
tydliga. 

Det finns också andra skäl till varför det behöver göras en översyn av roller 
och ansvar avseende kommunal uppdrag till bolagen. Dessa uppdrag 
omfattar väsentliga delar av kommunens tillväxt, vilket gör det viktigt att 
knyta den strategiska styrningen till såväl förvaltningsledning som politisk 
ledning i form av kommunstyrelsen. Då kommunen inte alltid haft 
kompetens för att styra dessa uppdrag, har det emellanåt inneburit en svag 
dialog mellan inblandade parter avseende uppdragens planering och 
genomförande.  

Arbetsgruppen menar därför att det framöver behöver vara tydligt att det är 
kommunen som ansvar för beredning av dessa investeringar och det finns 
behov av att förtydliga att kommunen är beställare av byggprojekt 
respektive exploatering. Detta arbete har redan påbörjats, i första hand inom 
fastighetsfrågorna. 
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Då kommunen dessutom har lagt ut uppdrag på bolagen som i sin tur tagit 
in andra utförare har det uppstått en situation där bolagen mer har kommit 
att agera mellanhand. Detta uppfattas inte som en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv process. Om man läser både tidigare och nuvarande 
ägardirektiv så kan det konstateras att dessa inte heller tillämpats fullt ut i 
enlighet med ovanstående beskrivning. I stället har annan praxis utvecklats 
där bolagen fått en något större roll i utvecklingsfrågor än vad som nog varit 
tänkt. Avslutningsvis är det ändå viktigt att poängtera att de tjänster som 
levererats från bolagen på det stora hela har hållit bra kvalitet. 
Resonemangen i detta underlag ska alltså i första hand förstås utifrån 
behovet av att på ett bättre sätt knyta de strategiska frågorna närmare 
kommunledningen.    

Koncernstab 

Som konstaterats så behövs en ökad samordning av resurser om kommunen 
ska utveckla sin styrning av den kommunala koncernen. Arbetsgruppen har 
lyft följande områden som lämpliga för en ökad samordning: ekonomi, HR, 
administration, kommunikation/information, juridik, fastigheter och övriga 
prioriterade utvecklingsuppdrag. Däremot har gruppen inte övervägt att 
utveckla en samordnad koncernledning i så motto att bolagen helt och hållet 
ska ledas från en gemensam organisation. Bolagen kommer således att 
behålla sina respektive grundorganisationer i form av ledning och 
administration.  

Koncernstabsfrågan kan belysas ur två perspektiv. I enlighet med 
ägardirektiven önskar ägaren en starkare styrning. Detta betyder att 
ägardirektiven i större utsträckning behöver tolkas utifrån att 
kommunledningen, såväl politisk som administrativt, ytterst utgör den 
kommunala koncernens ledning. Redan befintliga funktioner i 
förvaltningsledningen behöver få en tydligare roll i styrningen av 
organisationen, ytterst för att säkra att politiska beslut kan verkställas.  

Det andra perspektivet berör vilka funktioner som kan behöva förstärkas i 
den centrala ledningen för att uppnå en mer sammanhållen styrning. 
Fastigheter och vissa exploateringsfrågor har redan berörts, så nedan belyser 
arbetsgruppen några av de övriga aktuella funktionerna. Andemeningen är 
att koncernstyrning samordnat ska utgå från både kommunstyrelsen och 
moderbolaget om än med lite olika fokus.  

Vallonbygden har tidigare ansvarat för redovisning av FFIA:s ekonomi. 
Gruppen föreslår att en koncernekonom knyts till kommunen/moderbolaget 
med placering i kommundirektörens stab. Uppdraget är att såväl hantera 
viss redovisning samt på ett mer fördjupat sätt arbeta med koncernens 
ekonomistyrning. Denna förändring bedöms kunna finansieras inom 
befintlig ekonomisk ram, men innebär samtidigt ett något minskat åtagande 
för Vallonbygden. Initiativ till denna förändring är redan taget.  
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Andra funktioner som diskuterats rör HR, som idag hanterar löner och visst 
förhandlingsstöd åt bolagen. Om kommunen önskar utveckla en mer 
samordnad personalpolitik, vilket finns starka skäl för, bör ytterligare 
resurser tillföras HR-avdelningen. Bolagen betalar i dagsläget för 
ovanstående hantering, men om kommunledningen önskar utveckla 
åtagandet gentemot bolagen måste också bolagens andel av finansieringen 
ökas. Som motprestation ska HR ge ett mer kvalificerat stöd till bolagen i 
syfte att säkra kompetensförsörjning och ledarutveckling på ett motsvarande 
sätt som idag görs inom den kommunala förvaltningen.  

Vad gäller administration kan motsvarande resonemang föras. Kommunen 
stödjer bolagen i ex. arkiv- och förvaltningsrättsliga frågor då bolagen 
härvidlag lyder under samma lagar som kommunen. Viss administrativ 
avgift kan behöva tas ut för detta stöd.  

Slutligen kan motsvarande hantering gälla frågor rörande gemensamma 
informationsinsatser. Kommunen stödjer i dag i första hand FTV med stöd 
och bolaget tillhandahåller viss hjälp till kommunen, men ett mer samordnat 
arbete skulle ge vid handen att information kan ses som ett 
koncernstrategsikt åtagande som bör hanteras i ett övergripande 
sammanhang. 

Diskussioner har också förts om behovet av juridisk kompetens. Vad gäller 
juridik finns i dagsläget inga funktioner knutna till den kommunala 
koncernen. Om sådan ska tillskapas behöver såväl kommunen som bolagen 
tillsammans finansiera en sådan lösning.  

Fortsatt arbete 

Ytterst handlar frågan om koncernstab om huruvida kommunen önskar en 
mer tydlig samordning av dessa funktioner eller inte. Detsamma gäller de 
frågor som rör beställning och utförande av kommunala uppdrag. Förslagen 
behöver utredas ytterligare inte minst vad gäller finansiering. Det är dock 
arbetsgruppens mening att denna utveckling är önskvärd. Om 
kommunstyrelsen delar arbetsgruppens ställningstagande bör 
kommundirektören få i uppdrag att i detalj utreda en förändrad 
koncernstruktur i enlighet med principerna i detta underlag.  

 

  

Gruppen för koncernöversyn 

Anders Härnbro Stefan Carlsson  Ingela Billström 
 
Hugo Andersson Carl-Gustaf Mörner 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021  

 
Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 
verksamhetsåret 2021. 
  
Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande samt 
ekonomi- och styrningsavdelningen.  
Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 
som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 
handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 
uppföljningsrapporter. 
 
Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 
 

Förslaget är att det kommer att vara 14 kommunstyrelsesammanträden under 
2021, alla förlagda på onsdagar kl. 13.00. 

Föreslagna datum är: 20 januari, 10 februari, 3 mars, 31 mars, 14 april, 5 maj, 26 
maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 24 november och 8 
december. 

 
Förslag till beslut 

1. Att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 till: 20 januari, 
10 februari, 3 mars, 31 mars, 14 april, 5 maj, 26 maj, 9 juni, 25 augusti, 
22 september, 6 oktober, 27 oktober, 24 november och 8 december. 

 

 
 
 
 

372



Förslag på sammanträdesdagar 2021 för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(9 dec 2020) 27 januari 
20 januari 17 februari 
10 februari 17 mars 
3 mars  
31 mars 28 april 
14 april 19 maj 
5 maj  
26 maj 16 juni 
9 juni  
25 augusti 15 september 
22 september 20 oktober 
6 oktober  
27 oktober 17 november 
24 november 15 december 
8 december (januari 2022) 

 
14 sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, förlagda till onsdagar, klockan 13.00. 
Mötets längd: cirka 3 - 4 timmar. Uppehåll i juli månad. 

10 sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, förlagda till onsdagar, klockan 16.00. 
Mötets längd: cirka 2 - 4 timmar. Uppehåll i juli och augusti månad. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021 

 
Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 
verksamhetsåret 2021. 
  
Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 
kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.  
Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 
som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 
handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 
uppföljningsrapporter. 
 
Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 
 

Förslaget är att det kommer att vara 10 kommunfullmäktigesammanträden under 
2021, alla förlagda på onsdagar kl. 16.00. 

Föreslagna datum är: 27 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 
15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 till: 27 
januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20 
oktober, 17 november och 15 december 
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Förslag på sammanträdesdagar 2021 för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(9 dec 2020) 27 januari 
20 januari 17 februari 
10 februari 17 mars 
3 mars  
31 mars 28 april 
14 april 19 maj 
5 maj  
26 maj 16 juni 
9 juni  
25 augusti 15 september 
22 september 20 oktober 
6 oktober  
27 oktober 17 november 
24 november 15 december 
8 december (januari 2022) 

 
14 sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, förlagda till onsdagar, klockan 13.00. 
Mötets längd: cirka 3 - 4 timmar. Uppehåll i juli månad. 

10 sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, förlagda till onsdagar, klockan 16.00. 
Mötets längd: cirka 2 - 4 timmar. Uppehåll i juli och augusti månad. 
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Utvecklingsarbetet Tidiga och samordnade insatser för barn & unga (TSI) startade under 
hösten -18, Det är ett regeringsuppdrag som gick till Skolverket och Socialstyrelsen, och som 
pågår till feb -21 (möjlighet till förlängning till juni -23). Syftet är att utveckla goda och 
hållbara samverkansformer mellan förskola/skola, socialtjänst och Regionen. Finspångs 
kommun och Närsjukvården i Finspång driver ett av de utvecklingsarbeten som beviljats 
deltagande i denna satsning. 

Deltagarna i TSI kommer från verksamheterna förskola/skola, socialtjänst och Region 
Östergötland. Alla 18 deltagare gick under 2019 en utbildning i Praktisk Samverkan som 
arrangerades av Karlstad Universitet. Delar av gruppen deltog i de nätverksträffar som 
ordnades parallellt. Och på lokal nivå skapades en styrgrupp samt tre arbetsgrupper.  

Arbetsgrupp Plattform Familj: arbetat med att planera Vägledningsgrupper för föräldrar. 
Vägledningsgrupperna har genomförts med metoden ICDP (International Child Development 
Programme). TSI bekostar även att en av kommunens kuratorer går en steg 2-utbildning (av 3 
steg) inom ICDP. Hösten -20 pågår en intern utbildning (steg 1) för personal (14 pers) inom 
Sektor Utbildning och Sektor Social Omsorg. 

Gruppen har även utrett behovet av en Familjecentral, och vad en sådan verksamhet ska 
innehålla. Kommunstyrelsen beslutade i februari -20 att en Familjecentral ska starta. En 
operativ styrgrupp för detta arbete har tillsatts. 

Arbetsgrupp Plattform Ungdom. Arbetet har drivits i fyra spår. Kunskap/information, 
Hälsofrämjande insats, Årshjul för samverkan och Skolfrånvaro. I gränslandet till 
Arbetsgruppen pågår arbetet med den länsövergripande enkäten ”Om mig” som varje år 
genomförs av Region Östergötland i samarbete med länets alla kommuner. 

Gruppen har gjort ett omtag, och jobbar nu med behovsanalys, så att insatserna för ungdomar 
kan tydliggöras. 

Arbetsgruppen Struktur & Riktlinjer: jobbat på att få fram en sida till intranätet som heter 
Samverkan för barn och ungdomar. Sidan är publicerad, men ännu inte lanserad. Innehåller 
uppdaterade samverkansrutiner samt blanketter för orosanmälan och samtycke. 

Gruppen har tillsammans med ytterligare kollegor jobbat fram ett förslag om ny 
samverkansorganisation med fokus barn & unga, där Verksamhetscheferna får ett forum för 
samverkan. Samordningen kommer att skötas genom en koordinator. 

Socialråd och Utbildningsråd får kontinuerlig information om arbetet med TSI. Varje månad 
skickas det ut ett informationsbrev till TSI-deltagare och andra berörda om hur arbetet 
fortskrider.  

/Henrik Brolinson 
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SBS Finspång
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Vad är Samverkan för bästa skolan (SBS)?

Samverkan för bästa skola är ett samverkansprojekt 
mellan Skolverket och olika kommuner.

I dagsläget, är eller har varit, cirka 100 kommuner 
involverade i SBS.

Några skolor som har särskilda utmaningar blir inbjudna 
att delta.

I Finspångs kommun deltar vi på huvudmannanivå och 
med Grosvadsskolan och Nyhemsskolan f-6.
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Åtgärdsplaner

Kultur
• Samsyn ”Vi-känsla
• Trygghet (pers.)
• Klimat

Kultur
• Relationer
• Samsyn
• Förhållningssätt

(Kultur)

Undervisning
• Mål, syfte , 

återkoppling
• Anpassad 

undervisniong
Undervisning
• Trygghet, studiero
• Bedömning
• Varierad 

undervisning

Grosvadsskolan
Nyhemsskolan

Huvudman

Ledarskap
• Tydlighet, struktur
• Distribuerat ledarskap
• Rutiner

Ledarskap
• Rutiner
• Distribuerat ledarskap
• Kollegialt lärande

Organisation – Styrning
• Länkning
• Tydlighet
• Framförhållning

SKA
• Analys 
• Kvalitet

Ledarskap
• Styrning
• Delaktighet
• Kravställan
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ÖK 2

• Skolverket har tagit fram en ÖK 2 som 
Anders Pantzar och Frida Granath skrivit på

• Skolverket har tagit fram uppdragsplaner och 
överenskommelser med Karlstads 
universitet.

• Insatser från Karlstads universitet startade i 
juni.
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Vad innebär insatserna?

A Förvaltningschef, förvaltningsledning

A1 Styrning, ledning kommunikation
• Förvaltningschef, förvaltningsledning

A2 Samsyn och förståelse för uppdraget
• Förvaltningschef, förvaltningsledning, 

skolledare med respektive ledningsgrupp

A3 Gemensamma lärdagar
• Förvaltningschef, förvaltningsledning, 

skolledningar, process-/lärledare samt 
undervisande lärare på Grosvad och Nyhem

381



Vad innebär insatserna? Fortsättning!

B Grosvadsskolan och C Nyhemsskolan

B1 och C1 Skolans styrning och ledning, SKA
• Skolledning och ev andra ledningsfunktioner 

på skolorna

B2 och C2 Skolans styrning och ledning, SKA
• Skolledare och process-/lärledare på 

skolorna

B3 och C3 Förändringsledarskap, styrning och 
ledning samt kollegialt lärande
• Skolledare och process-/lärledare på 

skolorna

B4 och C4 Att stödja det distribuerade 
ledarskapet
• Process-/lärledare och arbetslag vid skolorna
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Vad innebär insatserna? Fortsättning!

D Process-/lärledare gemensamtvid Grosvad och 
Nyhem

• Gemensam kompetensutveckling för 
process-/lärledare på skolorna.
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Hur länge pågår 
insatsen?
Insatsen startar ht 2020 och håller på tom vt 2022
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Mina 
grundpelare

Hur blir alla övriga involverade i 
insatsen?

• Fast punkt på alla CTU

• Fast punkt på alla VMG, 
VMF och VMGY
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