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Joakim Joge 
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Dnr KS.2020.0931  

  

 

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  

 

 

Taxa för parkering i Finspångs kommun 

 

Sammanfattning 
Som ett led i kommunens parkeringsstrategi har förvaltningen tagit fram ett förslag 
till ny parkeringstaxa innehållande kostnad för tillstånd, förslag till avgifter gällande 
felparkeringar samt fordonsflytt. 

Förvaltningen har även tagit fram ett beslutsunderlag för hur parkeringssystemet ska 
utformas avseende zoner, tider och avgifter. 

Förslaget baseras på parkeringsstrategin som ska stödja kommunens övergripande 
mål om hållbar utveckling och ett attraktivt och tillgänglig centralort. Tätortens 
parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för invånare, besökande och 
arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till: 

· En god sammanvägd tillgänglighet 

· En effektiv markanvändning 

· Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

· Att fler väljer alternativa färdsätt 

 

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

1. Att godkänna föreslagen taxa för parkering i Finspångs kommun 
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Ärendenummer: KS.2020.0931 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Ansvarig: Sektor samhällsbyggnad 

 

TAXA FÖR PARKERING 
 

 

 

Taxa för parkering 

Finspångs kommun 

UTKAST, VERSION 1, OKTOBER 2020 
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Taxa för parkering och omkringliggande 
tjänster i Finspångs kommun 
      

Taxa 

 
Högsta parkeringsavgift gul zon  10 kr/ tim 
Högsta parkeringsavgift  blå zon  6 kr/ tim 
Högsta parkeringsavgift grön zon  3 kr/tim 
 

Dygnsparkering gul zon  100 kr/ dygn 
Dygnsparkering blå zon  80 kr/ dygn 
Dygnsparkering grön zon  50 kr/ dygn  
 

Månadsparkering kommunens parkeringsgarage  

  gul zon  600 kr/ månad fast plats 
gul zon 500 kr/ månad icke fast 

plats 
 

Månadsparkering kommunens parkeringsgarage, fastighet Hotellet 6 

  gul zon  450kr/ månad fast plats 
 
Månadsparkering blå zon  300 kr/månad 
Månadsparkering grön zon  200 kr/månad 
 

Felparkeringsavgift   1.000 kr 
    600 kr 
    400 kr 
 

Nyttoparkering blå och grön zon  3.000 kr/år 

 

Tillfällig dispens från lokala trafikföreskrifter  500 kr 

Årsdispens från lokala trafikföreskrifter  1.500 kr exkl. moms/ år 

 

Flyttning av fordon inklusive bärgnings och skrotningskostnader 

Fordon till skrotning   2.850 kr exkl. moms 

Fordon till förvaring   2.850 kr exkl. moms 
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Parkeringszoner och avgifter 

Finspångs centrala delar är indelat i tre parkeringszoner: gul zon (kommunens 
parkeringsgarage) blå zon (inre centrumkärna) och grön zon (yttre centrumkärna). 
Zonerna gäller för de flesta parkeringar i tätorten som är kommunens. De olika 
zonbiljetterna leder till att man är berättigad att parkera inom en särskild zon i mån 
av plats. Det innebär att man inte har en fast plats utan man parkerar på valfri ledig 
plats i anvisad parkeringszon. Vissa fasta parkeringsplatser kommer att erbjudas i 
gul zon (kommunens parkeringsgarage). 

Gul zon, kommunhusets allmänna parkeringsgarage   

• Tid för avgift: vardagar 08:00-21:00, lördag 08:00-18:00,  
söndag 09:00-18:00 
 

• Högsta parkeringsavgift 10 kr/ timme 
• Dygnsparkering 100 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 600 kr/ månad fast plats 
• Månadsbiljett för 500 kr/ månad icke fast plats 

Gul zon, kommunens parkeringsgarage, fastighet 
Hotellet 6 

Kommunens parkeringsgarage, fastighet Hotellet 6 gäller prissättning för gul zon i 
garaget. 
 

• Högsta parkeringsavgift 10 kr/ timme 
• Dygnsparkering 100 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 450 kr/ månad fast plats 
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Blå zon, inre centrumkärna 

• Högsta parkeringsavgift 6 kr/ timme 
• Dygnsparkering 80 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 300 kr/ månad 
 

På utomhusparkeringen, parkeringsdäcket fastighet Hotellet 6, gäller prissättning 
för blå zon. 

 

Avgiftsfria korttidsparkeringar i blå zon 

Centrumnära avgiftsfria korttidsparkeringar med en tidsbegränsning upp till trettio 
minuter ska tillämpas. 

Dessa parkeringsplatser regleras genom lokala trafikföreskrifter. Regleringen sker 
med olika tidsbegränsning beroende på parkeringens närhet till handeln. 

Parkeringsplatser med en timmes avgiftsfri parkering i blå zon är Bergslagstorgets 
parkering samt utomhusparkeringen, parkeringsdäcket fastighet Hotellet 6.  
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Grön zon, yttre centrumkärna 

• Högsta parkeringsavgift 3 kr/ timme 
• Dygnsparkering 50 kr/ dygn 
• Månadsbiljett för 200 kr/ månad 

 

 

Avgiftsfria parkeringar i grön zon 

På strategiska platser inom grön zon ska avgiftsfria parkeringsplatser tillämpas. 
Dessa parkeringar ska vara tillgängliga för allmänheten och vara på gång och 
cykelavstånd från Finspångs centrumkärna. Tidsreglering utifrån parkeringens 
placering tillämpas genom lokala trafikföreskrifter.  

På kommunens allmänna parkeringsplatser och fastighetsmark ska grön taxa 
tillämpas utifrån tillgänglighet och behov. 

 

Avgiftsfri gatuparkering 

På kommunens gator kan man parkera i upp till 24 timmar, om inget annat anges. 
Reglering kan tillämpas genom lokala trafikföreskrifter. Vid avgiftsregleringar 
tillämpas modellen för zonparkering i Finspångs tätort. 
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Nyttoparkering 

Nyttoparkeringstillstånd är ett särskilt parkeringstillstånd som företag och andra 
verksamhetsutövare kan ansöka om. Verksamheter som har ett stort behov av att 
ha sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser för att kunna utföra sitt arbete kan få 
tillstånd för nyttoparkering. 

Blå och grön zon 3.000 kr/år 

Behöriga trafikanter 

Behöriga att få tillstånd är rörelseidkare vars: 

• Fordon används för fastighetsskötsel. 

• Fordon är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation eller är 
nödvändigt för förvaring av tyngre verktyg och/eller material för installation 
eller reparation. 

• Fordon används för godstrafik med yrkestrafiktillstånd. 

• Fordon används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet i 
akut- eller annan därmed 

• Fordon som nyttjas för arbetsledning, inspektion och/eller för sådana 
ändamål att begreppet "nyttotrafik" kan anses vara uppfyllt 

 

Generellt gäller att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att 
det används i betydande omfattning 

Ändring av gällande Tillstånd (taxa 200 kr i handläggningsavgift) 

För alla ändringar av gällande nyttokort faktureras handläggningsavgift. Gäller per 
tillstånd och tillfälle. 

Allmänna bestämmelser och regler 

De allmänna bestämmelserna och regler gäller för både verksamheter inom 
hemsjukvård och andra som nyttjar nyttoparkeringstillståndet. 

Bestämmelser 

• Kopia av tillståndet är inte giltigt. 

• Förkommet nyttoparkeringstillstånd ersätts inte. 

• Tillståndsinnehavaren förbinder sig att vid varje förändring av gällande 
förutsättning för parkeringstillståndet meddela detta till Finspångs kommun. 

• Polismans och parkeringsvakters anvisningar ska efterföljas. 
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• Ett tillstånd kan sökas som omfattar ett till fem olika fordon, detta för att 
medge byte av fordon. Två eller flera fordon kan inte användas samtidigt 
med hänvisning till ett nyttoparkeringstillstånd - endast originaltillståndet är 
giltigt. 

• Det ska framgå i ansökan hur många nyttoparkeringstillstånd som ansökan 
gäller. 

• Missbrukas tillståndet för annat parkeringsändamål än vad som ovan 
definierats så kan tillståndet komma att återkallas. 

Särskilda regler för nyttoparkeringstillstånd inom Finspångs kommun 

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Finspångs kommun på 
upplåten parkering vardagar, utom lördagar och söndagar kl 07.00-20.00, om inte 
annat anges, enligt följande regler och villkor:  

• Generella parkeringsregler om till exempel tidsbegränsad parkering gäller 
även med nyttoparkeringskort. 

Särskilda regler för nyttoparkeringstillstånd för hemsjukvård inom Finspångs 
kommun 

Tillståndet gäller på gatumark och allmän mark inom Finspångs kommun, hela 
dygnets timmar alla dagar, enligt följande regler och villkor: 

• Uppställning på gatumark får även ske, under högst 2 timmar i följd, på 
parkeringsförbud enligt lokal trafikföreskrift, gågata och inom 
gångfartsområde. 

• Parkeringsskiva ihop med nyttokortet ställs in på fordonets ankomsttid 
(närmast följande hel- eller halvtimme) 

Dispens från lokala trafikföreskrifter 

Man kan genom att ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, 
stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet. Exempelvis 
om man ska flyttpacka en bil eller ska lasta/lossa frakt på gågator. Kommunen är 
restriktiv med att bevilja dispenser eftersom bestämmelsen från början har ett syfte 
att säkerställa trafiksäkerhet. Dispensen söker man senast två veckor innan det 
aktuella datumet och kan gälla upp till fem dagar. 

Årsdispens för verksamhetsutövare och företag  

Verksamheter som har ett stort behov av att ha sitt fordon nära sin verksamhet för i 
och urlastning av fordon kan ansöka om årsdispens för att parkera, stanna där det 
enligt föreskrifterna är förbjudet. Kommunen är restriktiv med att bevilja dispenser 
eftersom bestämmelsen från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet. 
Dispensen söker man senast två veckor innan det aktuella datumet och är giltig i 
ett år.  

12



 

Taxa för parkering 

  

9 (10) 

Felparkeringsavgifter i Finspångs kommun 

1.000 kronor kostar det att stanna: 

 

• mot färdriktningen 
 

• på gång- eller cykelbana 
 

• på övergångsställe 
 

• i korsning, i vägport 
 

• så att vägmärken skyms 
 

• på hållplats 
 

• framför utfart 
 

• så att tillträde till andra fordon hindras 
 

• på handikapplats 
 

• på lastzon, taxizon 
 

• inom tio meter före och efter korsning 
 

• inom tio meter före övergångsställe 
 

• inom tio meter före korsande gång- eller cykelbana 
 

• på plats där stannande är förbjudet 
 

• i terräng, plantering, gräsmatta etc. 
 

• på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller 
motorcykel. 
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600 kronor kostar det att parkera: 

 

• på plats där parkeringsförbud gäller, t.ex. parkeringsförbud i zon 
 

• på huvudled 
 

• på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gångfartsområde 

400 kronor kostar det att parkera: 

 

• på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift 
 

• längre tid än tillåtet 
 

• med något hjul utanför markerad parkeringsruta. 

Flytt av fordon 

Om ett fordon, till exempel en bil, står parkerat på fel sätt kan det störa ordning, 
säkerhet eller miljö i området. Då har kommunen möjlighet att flytta fordonet. 
Kommunen kan i vissa fall besluta att fordonet ska skrotas. 

Ägare till ett fordon som flyttats är skyldig enligt lag att ersätta kostnaden för 
flyttningen och eventuella andra kostnader i samband med flytten. Om kommunen 
vet vem som äger fordonet informerar de personen och förvarar fordonet i 30 
dagar. 

Det är alltid ägaren till ett fordon som är ansvarig. 

Kommunen kan hjälpa till att flytta fordon på privat mark om de står felparkerade 
eller parkerade under en väldigt lång tid. Mark- eller fastighetsägaren får själv 
begära att få fordonet flyttat och står själv för kostnaden av flytten. 

Kostnad för bärgning av personbil samt uppställning inom Finspångs kommun:  
2.850 kronor exklusive moms. För andra fordon än personbil kan kostnaden 
variera. 
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Parkeringsstrategi för 

Finspångs tätort 

 

Ärendenummer: KS.2018.1275 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-19, § 191 

Dokumentägare: Samhällsbyggnadschef 
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Parkeringsstrategi för Finspångs tätort 

Bakgrund 

I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 

Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida utveckling, där tillväxtmålet är 

att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. Att bli fler invånare innebär bland 

annat större intäkter för att säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att 

kommunen behöver skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och 

befintliga områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar 

av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske 

hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.  

 

Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar 

boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 fått 

ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi.  En parkeringsstrategi utgör ett 

viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem som är i balans och stöder ortens 

utveckling.  

  

Övergripande mål 

Parkeringsstrategin ska stödja kommunens övergripande mål om hållbar utveckling och ett 

attraktivt och tillgänglig centralort. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose 

behoven för boende, besökande och arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och planeras 

så att de bidrar till 

 En god sammanvägd tillgänglighet 

 En effektiv markanvändning 

 Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

 Att fler väljer alternativa färdsätt 

Inriktningsmål 

Utifrån övergripande mål ska nedanstående inriktningsmål gälla 

 På parkeringsplatser i centrum ska besökande och boende prioriteras framför 

verksamma 

 Befintliga parkeringsplatser användas effektivare istället för att öka i antal 

 Det ska vara hög omsättning på parkeringsplatser i centrum för att öka tillgängligheten 

och gynna besöksnäringen 

 Tillgången till gratis parkering vid arbetsplatser i Finspång ska minska 

 Parkeringar ska i högre grad täcka sina kostnader 
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 Parkeringsmöjligheter för cykel ska öka och anpassas efter funktion och behov i 

centrum, större hållplatslägen, bytespunkter mellan olika trafikslag samt i närhet av 

entréer vid viktiga målpunkter   

 Standarden på cykelparkeringar ska höjas så att de upplevs trygga, tillgängliga och 

säkra  

 Finspångs kommun som arbetsgivare ska verka för ett hållbart resande 

 Kantstensparkering som tas bort i centrum ska ersättas med större parkeringar i 

utkanten av centrum 

 Gångstråk mellan parkeringar och centrum ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga 

 Samutnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas i centrum 

 Boendeparkering ska i så stor utsträckning som möjligt anordnas på tomtmark i 

parkeringshus eller i andra parkeringslösningar  

 Flexibla parkeringstal ska användas för att erbjuda möjligheter vid exploateringar att 

påverka antalet parkeringar utifrån lösningar som bidrar till ett hållbart resande och 

minskad användning av bilen. 

 I anslutning till större pendlarstråk ska pendlarparkeringar anordnas som ökar 

möjlighet till kollektivt resande 

Arbetsstrategi  

Vägledande för att säkerställa en god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till en 

hållbar samhällsutveckling är tillämpningen av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär 

att åtgärder ska övervägas enligt följande steg: 

 Tänk om 

 Optimera 

 Bygg om 

 Bygg nytt 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 391   Dnr: KS.2020.0931 

 

Taxa för parkering i Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Som ett led i kommunens parkeringsstrategi har förvaltningen tagit fram ett 

förslag till ny parkeringstaxa innehållande kostnad för tillstånd, förslag till 

avgifter gällande felparkeringar samt fordonsflytt. 

Förvaltningen har även tagit fram ett beslutsunderlag för hur parkeringssystemet 

ska utformas avseende zoner, tider och avgifter. 

Förslaget baseras på parkeringsstrategin som ska stödja kommunens 

övergripande mål om hållbar utveckling och ett attraktivt och tillgänglig 

centralort. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för 

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

planeras så att de bidrar till: 

· En god sammanvägd tillgänglighet 

· En effektiv markanvändning 

· Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

· Att fler väljer alternativa färdsätt 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna föreslagen taxa för parkering i Finspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

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

 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har kommit in med en motion om att det ska 
finnas trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid extraordinär händelse.  

Med bakgrund av den utsatta situation många äldre på landsbygden hamnade i vid 
stormen Alfrida lyfter Vänsterpartiet fram vikten av att kommunen känner till vilka 
äldre som finns inom kommunens geografiska område oavsett om de finns inom 
kommunens verksamhet eller inte. 

De föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. en inventering görs av de Finspångsbor som bor i glesbygden, men som 
i det dagliga livet inte har kontakt med kommunen via hemtjänst eller 
liknande insatser   

2. värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka 
för att få mer information och stöd   

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

 
Beredning av ärendet 

Det förändrade klimatet kommer leda till fler naturhändelser som kan försvåra 
människors vardag. Som en del i att möta denna utmaning arbetar  Finspångs 
kommun på flera olika sätt med att bygga upp en robusthet i samhället, bland annat 
genom att ha en god förmåga att hantera kriser när de uppkommer och att då stödja 
drabbade individer. Stödet ska omfatta alla som befinner sig inom  kommunens 
geografiska område, oavsett ålder.  
 

1. Dataskyddsförordningen (GDPR) tillåter inte kommunen att generellt 
insamla och registerföra information om enskilda individers hälsostatus eller 
levnadsförhållanden. Däremot görs regelbunden planering av exempelvis 
hemtjänst där åldersfördelningen i kommunen analyseras. Dessutom har 
statistik sammanställts kring hur många som finns i varje ålderskategori 
totalt i kommunen samt hur många av dessa som redan finns i kommunens 
verksamheter. På detta sätt har kommunen en god överblick av hur läget ser 
ut för äldre som grupp. 
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2. Kommunfullmäktige i Finspång har fattat beslut gällande upprättande av 
trygghetspunkter i Program för krisberedskap 2019-2022. Arbetet kommer att 
pågå under 2021 och 2022. Dessutom finns i dagsläget ett etablerat 
samarbete med krisgruppen i Hällestad som har gjort ett omfattande arbete 
med att ideellt upprätta ett antal trygghetspunkter. 
 

3. Information till kommuninvånare sker på många olika sätt gällande 
äldreomsorg, servicefunktioner, krisberedskap, social omsorg med mera. 
Bland annat bjuds alla 75-åringar i kommunen in till en informationsträff 
gällande vilka tjänster kommunen erbjuder. Det finns också anhörigstöd, 
träffpunkter och äldrelots. Inom krisberedskapen genomförs 
informationsinsatser på exempelvis skolor, torg och samlingsplatser, samt 
via reklam på tv. Kunskap och tips om hur den enskilda kan förbereda sig 
för kriser och vad som är kommunens ansvar förmedlas också genom 
deltagande på olika mässor och marknader, samt ibland även via brevutskick 
till alla hushåll. Utöver detta finns information att söka på kommunens 
webb och vid en extraordinär händelse kommer viktig information 
förmedlas via beredskapskanalen Sveriges Radio P4. 

 
Förslag om inventering anses inte kunna uppfyllas på grund av att det strider mot 
dataskyddsförordningen, men analyser görs löpande för att kommunen ska vara så 
förberedd och informerad som möjligt om läget för våra äldre. Däremot anses 
övriga två förslag ligga helt i linje med det arbete som redan påbörjats eller som 
finns beslutat och som kommer att inledas kommande år.   
 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

2. Att anse förslaget om inrättande av trygghetspunkter tillgodosett. 

3. Att anse förslaget om information till boende i glesbygd gällande stöd och 
hjälp tillgodosett. 
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      2019-09-21 

Motion 
 
Trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid extraordinär 
händelse 
 
Vid stormen Alfrida kring nyåret 2019 drabbades ett stort antal hushåll i 
Sverige av veckolånga elavbrott, och vi blev varse vilket sårbart samhälle vi 
lever i. Människor i glesbygden frös i sina hus, telefonin slogs ut och vägarna 
var inte farbara på grund av nedfallna träd. Framförallt gamla isolerades och 
väntade på att evakueras. 
 
Befolkningsprognosen visar en ökning av invånare över 80 år som bor på 
landet i Finspångs kommun. Vissa av dessa har kontakt med kommunen 
genom hemtjänsten, men långt ifrån samtliga. Vid exempelvis långa 
strömavbrott, är det viktigt att kommunen har kännedom om de som i 
vardagen klarar sig själva, men som vid extraordinära händelser kan behöva 
undsättning och stöd av olika slag.  Samtliga kommuninvånare, även de i 
glesbygden, behöver också veta vart de kan vända sig om de inte själva kan 
larma då de behöver undsättning.  
 
Alla hushåll har ett egenansvar att kunna klara några dagar utan el, men gamla 
människor, som vid ett normaltillstånd kan ta hand om sig själva, blir lätt 
förvirrade vid nedkylning och kanske inte agerar på egen hand. Kommunen 
har då ett ansvar att se till att de får värme, mat och en sängplats i väntan på 
att kunna återvända hem. 
 
Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige i Finspångs kommun 
besluta att: 
 

 en inventering görs av de Finspångsbor som bor i glesbygden, men som i 
det dagliga livet inte har kontakt med kommunen via hemtjänst eller 
liknande insatser 

 värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka 
för att få mer information och stöd 
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 att boende i Finspångs glesbygd får information om var stöd och hjälp 
kan erhållas 

 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
 
Conny Lindgren 
Ingrid Westlund 
Stefan Carlsson 
Maud Karlsson 
Christer Nyberg 
Leila Marttila 
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Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 392   Dnr: KS.2019.0967 

 

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

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

vid stormen Alfrida lyfter Vänsterpartiet fram vikten av att kommunen känner 

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

finns inom kommunens verksamhet eller inte. 

De föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

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

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

eller liknande insatser   

2. värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka 

för att få mer information och stöd   

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

kan erhållas 

Beredning av ärendet 

Det förändrade klimatet kommer leda till fler naturhändelser som kan försvåra 

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

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

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

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

kommunens geografiska område, oavsett ålder.  

1. Dataskyddsförordningen (GDPR) tillåter inte kommunen att generellt 

insamla och registerföra information om enskilda individers hälsostatus 

eller levnadsförhållanden. Däremot görs regelbunden planering av 

exempelvis hemtjänst där åldersfördelningen i kommunen analyseras. 

Dessutom har statistik sammanställts kring hur många som finns i varje 

ålderskategori totalt i kommunen samt hur många av dessa som redan 

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

överblick av hur läget ser ut för äldre som grupp. 

 

2. Kommunfullmäktige i Finspång har fattat beslut gällande upprättande av 

trygghetspunkter i Program för krisberedskap 2019-2022. Arbetet 

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

etablerat samarbete med krisgruppen i Hällestad som har gjort ett 

omfattande arbete med att ideellt upprätta ett antal trygghetspunkter. 
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2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

3. Information till kommuninvånare sker på många olika sätt gällande 

äldreomsorg, servicefunktioner, krisberedskap, social omsorg med mera. 

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

gällande vilka tjänster kommunen erbjuder. Det finns också anhörigstöd, 

träffpunkter och äldrelots. Inom krisberedskapen genomförs 

informationsinsatser på exempelvis skolor, torg och samlingsplatser, samt 

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

för kriser och vad som är kommunens ansvar förmedlas också genom 

deltagande på olika mässor och marknader, samt ibland även via 

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

kommunens webb och vid en extraordinär händelse kommer viktig 

information förmedlas via beredskapskanalen Sveriges Radio P4. 

 

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

dataskyddsförordningen, men analyser görs löpande för att kommunen ska vara 

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

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

finns beslutat och som kommer att inledas kommande år.   

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

strider mot dataskyddsförordningen 

2. Att anse förslaget om inrättande av trygghetspunkter tillgodosett 

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

och hjälp tillgodosett 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 

 

Sammanfattning 

I november 2018 inkom Bergska gymnasiets och Curt Nicolin gymnasiets 

elevråd med ett E-förslag angående att förbättra utomhusmiljön kring 

Bildningen. I förslaget står följande: 

 

Vi från Bergska Gymnasiets elevråd och Curt Nicolin Gymnasiets elevråd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

registreringen av medborgarförslaget var Bergska skolans elevrådsordförande. 

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

den fortsatta processen i medborgarförslagsärendet. 

 

Fastighetsavdelningen har träffat nuvarande elevrådet på Bergska skolan under 

vecka 5 år 2020. Vid det mötet bekräftade elevrådet medborgarförslagets 

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

”hänga” och umgås på. 

 

Fastighetsavdelningens bedömning är att det är vissa komplicerade faktorer 

gällande utredningen kring möjligheter att etablera friytor på de ytor som 
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föreslås i E-förslaget, med hänvisning till Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 

10-11§§ samt Boverkets allmänna råd FRI-BFS 2015:1.  

 

Detta med hänsyn till den redan i dag begränsade ytan för att medge transporter 

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

parkeringsytor och lastning och lossning av fordon, tillgänglighet för personer 

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

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

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

med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov vid en gymnasieskola.  

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

ovan angivna bedömning från Fastighetsavdelningen 

 

Omständigheter som försvårar ytterligare utredning kring etablering av 

friyta/friytor på befintlig tomt är; 

 

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

fastigheten Bildningen hänvisade etablering av friyta/friytor till den 

fortsatta utvecklingen av det gamla stationsområdet och rådande 

detaljplan vid den planerade strandparken med säkra spårövergångar för 

gående. Sedan detaljplanens godkännande och fastighetens uppförande 

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

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

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

friytor på gamla stationsområdet kan beaktas eller möjliggöras i den nya 

detaljplanen. 

 

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

fastighetens baksida som vetter mot järnvägsspåret med hänsyn till 

olycksrisken på grund av det närbelägna järnvägsspåret och dess 

miljöfarliga transporter samt eventuella strålrisker i form av magnetiska 

fält från transformatorstation och kabelgraven samt att säkerställa 

tillgängligheten till transformatorstationen vid lokstallarna. 

 

3. Andra omständigheter som påverkaren eventuell etablering av friyta 

(mindre basketplan etc.) utomhus vid befintliga besöksparkeringar är 

rådande bullerkrav och det buller som kommer från trafiken på riksväg 

51 och Finnvedsvägen. Högsta gränsvärdena för en acceptabel bullernivå 

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

som genomfördes i samband med detaljplaneutredningen 2010 låg 

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

Detaljplanen och Bildningens uppförande antogs sedan med 

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

att det fortfarande medger ett skapande av friytor även i dag. Om man 
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skulle taga delar av befintliga besöksparkeringar i besittning för en 

etablering av en friyta för fysisk aktivitet närmast fastigheten skulle 

dagens 13 parkeringsplatser minska till 7, då 6 av platserna skulle åtgå till 

en inhägnad friyta. Ursprungligen, vid fastigheten Bildningens 

uppförande fanns ca 25 parkeringsplatser i direkt anslutning till 

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

cykelvägen. Av de i dagsläget återstående 13 (handikapparkering och 

laddstolpeplatser ej inräknade) parkeringsplatserna skulle alltså 

ytterligare 6 försvinna till förmån för en eventuell friyta. 

 

Skolledningarna för Bergska gymnasiet och CNG gymnasiet har ej responderat 

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

fastigheten. 

 

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

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

traning/bollspel/multisportarena 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

(varierande),  

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

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

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

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

 

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

 

A) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

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

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

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

till förslagsställarens önskemål vid detaljplaneläggandet av det gamla 

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

Detta i enlighet med innehållet i detaljplanen från 2011 om att beakta 
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planeringen av friyta/friytor i den fortsatta utvecklingen av 

stationsområdet. 

 

B) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

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

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

verksamhetens behov” genom att bevilja en investering för  

1. en friyta med fysiskt aktivitet/multisportarena vid nuvarande 

parkeringen om det är möjligt utifrån parkeringsbehov runt 

fastigheten. 

2. en friyta med sittytor under det gamla bibliotekets överskjutande 

fasad. 
 

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

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

med detta anse e-förslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Onlineunderskrifter 

 
Nr. Namn Datum Kommentar 

 
1 Per Leander 2018-08-20 

 

 
2 Madeleine Engström 2018-08-22 

 

 
3 Maid Bosnjakovic 2018-09-14 Jag är för en bättre utomhusmiljö! 

 
4 Stefan Abrahamsson 2018-10-22 

 

 
5 Marie Staf 2018-10-24 

 

 
6 Jonathan Lönning 2018-10-24 

 

 
7 Martina Danborg 2018-10-24 

 

 
8 Jessica Johannesson 2018-10-24 

 

 
9 Magnus Vikinge 2018-10-24 

 

 
10 Göran Rumenius 2018-10-24 

 

 
11 Anna Hellerstedt 2018-10-24 

 

 
12 Joel Rydin 2018-10-24 

 

 
13 Pelle Sjöborg 2018-10-24 

 

 
14 Karin Oskarsson 2018-10-24 

 

 
15 Annelie Telleskog 2018-10-24 

 

 
16 Rauno Heiskanen Dahlström 2018-10-25 

 

 
17 Camilla Kronholm 2018-10-25 

 

 
18 Viktoria Byström 2018-10-25 

 

 
19 Christian Egertz  2018-10-25 

 

 
20 Audrey Chanson 2018-10-26 

 

 
21 Alva Hörnlund 2018-10-26 blir nog bra  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 393   Dnr: KS.2018.1151 

 

Svar på E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 

Beskrivning av ärendet 

I november 2018 inkom Bergska gymnasiets och Curt Nicolin gymnasiets 

elevråd med ett E-förslag angående att förbättra utomhusmiljön kring 

Bildningen. I förslaget står följande: 

 

Vi från Bergska Gymnasiets elevråd och Curt Nicolin Gymnasiets elevråd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

registreringen av medborgarförslaget var Bergska skolans elevrådsordförande. 

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

den fortsatta processen i medborgarförslagsärendet. 

 

Fastighetsavdelningen har träffat nuvarande elevrådet på Bergska skolan under 

vecka 5 år 2020. Vid det mötet bekräftade elevrådet medborgarförslagets 

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

”hänga” och umgås på. 

 

Fastighetsavdelningens bedömning är att det är vissa komplicerade faktorer 

gällande utredningen kring möjligheter att etablera friytor på de ytor som 

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

10-11§§ samt Boverkets allmänna råd FRI-BFS 2015:1.  

 

32



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Detta med hänsyn till den redan i dag begränsade ytan för att medge transporter 

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

parkeringsytor och lastning och lossning av fordon, tillgänglighet för personer 

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

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

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

med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov vid en gymnasieskola.  

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

ovan angivna bedömning från Fastighetsavdelningen 

 

Omständigheter som försvårar ytterligare utredning kring etablering av 

friyta/friytor på befintlig tomt är; 

 

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

fastigheten Bildningen hänvisade etablering av friyta/friytor till den 

fortsatta utvecklingen av det gamla stationsområdet och rådande 

detaljplan vid den planerade strandparken med säkra spårövergångar för 

gående. Sedan detaljplanens godkännande och fastighetens uppförande 

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

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

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

friytor på gamla stationsområdet kan beaktas eller möjliggöras i den nya 

detaljplanen. 

 

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

fastighetens baksida som vetter mot järnvägsspåret med hänsyn till 

olycksrisken på grund av det närbelägna järnvägsspåret och dess 

miljöfarliga transporter samt eventuella strålrisker i form av magnetiska 

fält från transformatorstation och kabelgraven samt att säkerställa 

tillgängligheten till transformatorstationen vid lokstallarna. 

 

3. Andra omständigheter som påverkaren eventuell etablering av friyta 

(mindre basketplan etc.) utomhus vid befintliga besöksparkeringar är 

rådande bullerkrav och det buller som kommer från trafiken på riksväg 

51 och Finnvedsvägen. Högsta gränsvärdena för en acceptabel bullernivå 

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

som genomfördes i samband med detaljplaneutredningen 2010 låg 

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

Detaljplanen och Bildningens uppförande antogs sedan med 

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

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

skulle taga delar av befintliga besöksparkeringar i besittning för en 

etablering av en friyta för fysisk aktivitet närmast fastigheten skulle 

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

uppförande fanns ca 25 parkeringsplatser i direkt anslutning till 

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

cykelvägen. Av de i dagsläget återstående 13 (handikapparkering och 

laddstolpeplatser ej inräknade) parkeringsplatserna skulle alltså 

ytterligare 6 försvinna till förmån för en eventuell friyta. 

 

Skolledningarna för Bergska gymnasiet och CNG gymnasiet har ej responderat 

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

fastigheten. 

 

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

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

traning/bollspel/multisportarena 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

(varierande),  

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

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

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

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

 

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

 

A) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

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

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

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

till förslagsställarens önskemål vid detaljplaneläggandet av det gamla 

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

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

planeringen av friyta/friytor i den fortsatta utvecklingen av 

stationsområdet. 
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B) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

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

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

verksamhetens behov” genom att bevilja en investering för  

1. en friyta med fysiskt aktivitet/multisportarena vid nuvarande 

parkeringen om det är möjligt utifrån parkeringsbehov runt 

fastigheten. 

2. en friyta med sittytor under det gamla bibliotekets överskjutande 

fasad. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

och med detta anse e-förslaget besvarat 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

Deltar inte i handläggningen 

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

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

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

 

Beskrivning av ärendet 

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

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

ungdomar deltar i föreningsorganiserade sport- och idrottsaktiviteter. Att det 

även finns ett icke jämställt förhållande mellan pojkar och flickors utövande 

samt att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  

 

Motionärerna förstår två beslutspunkter i motionen: 

 

 Att en analys genomförs angående flickor och pojkars idrottsutövande 

inom olika sporter/idrotter i Finspångs kommun. 

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

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

med särskilt fokus på flickor. 

Förvaltningen har tittat på nationell statistik och lokalt utfall 2019 via 

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

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

jämställt förhållanden mellan flickor och pojkar. Statistiska data om 

utlandsfödda eller föräldrars utbildningsbakgrund finns ej med som statistiskt 

underlag vilket gör det svårt att mäta förhållanden utifrån socioekonomiska 

faktorer. 

Förvaltningen har ett parallellt uppdrag med att genomlysa Finspångs 

bidragsmodell för att se förbättringsområden som skall bidra till ett mer 

transparant, förståeligt och jämlikt bidrags- och ansökningssystem. Denna 

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

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

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

bidragsmodellen samt för att visa upp föreningslivets bredd i Finspång via 

kommunens hemsida på bättre och mer mottagarvänligt sätt. 

 

Analys 

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

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

gäller flickor och pojkars deltagande i organiserad idrottsutövning på totalen. Det 
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finns dock nationella rapporter på att kvinnor i större utsträckning än män ägnar 

sig åt fysiska motionsaktiviteter utifrån hela befolkningen. 

 

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

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

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

utmaningar är svårigheten att engagera nya ledare och få det ideella 

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

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

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

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

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

klyftan riskerar att öka ytterligare. 

 

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

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

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

Särskilt fotbollsklubbarna vittnar om den utvecklingstrenden vilka står för en 

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

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

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

påverkar könsfördelningen bland deltagarna blir svaret att något sådant samband 

inte går att se. 

 

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

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

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

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

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

rikssnittet.  

 

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

mönster där individuella idrotter minskar i något större utsträckning i förhållande 

till lagidrotterna sedan föregående år i Finspång. Idag är deltagarförhållandena 

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

organiserade föreningsverksamheten. Ett tydligt mönster är att flickor i större 

utsträckning än pojkar är aktiva inom individuella idrotter och pojkar inom 

lagidrotter utifrån den uppdelningen. 

 

Nedan följer en sammanställning av könsfördelning i respektive idrott som 

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

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

deltagaraktivitet. Den tredje spalten beskriver antalet träningstillfällen eller 
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sammankomster i respektive 2019. Underlaget utgår från antalet barn och 

ungdomar 7-20år. 

 

Lagidrotter 

  Flickor  Pojkar  Antalet träningstillfällen 

Fotboll  25% 75% 2334 

Bandy  36% 64% 350 

Ishockey  29% 71% 243 

Handboll  84% 16% 243 

Innebandy  4% 96% 120 

Kricket  0% 100% 3 

Lagidrotter totalt 30% 70% 3273 

 

Individuella idrotter 

  Flickor Pojkar Antalet träningstillfällen 

Ridning  100% 0% 717 

Simning  62% 38% 216 

Friidrott  62% 38% 202 

Skidor och orientering 54% 46% 199 

Kanot  44% 56% 139 

Brottning  37% 63% 64 

Judo  30% 70% 56 

Tennis  15% 85% 55 

Bågskytte  64% 36% 48 

Skytte  22% 78% 48 

Cykel  19% 81% 38 

Bordtennis  7% 93% 18 

Badminton  69% 31% 16 

Indv idrotter totalt 64% 36% 1816 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

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

motionssvaret. 

2. Att bifalla motionens andra att-sats  

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

bidragsmodellen med tillhörande ändringsförslag som skall leda till 

utveckling i linje med det som motionen föreslår. Utredning med 

tillhörande förslag på ändringar skall redovisas senast första kvartalet 

2021. 
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Vänsterpartiet i Finspång 
 
MOTION  
 
Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga i Finspång 
 
I ett inslag i SvT framgår att Finspång ligger sämst till i 
Östergötland vad gäller de ungas föreningsorganiserade idrotts- 
och sportutövande. Endast 49 % av de unga deltar i det utbud som 
olika föreningar erbjuder.  I inslaget framgår också hur FAIKs 
bandysektion gör ett hedervärt arbete när det gäller projektet 
”Skridskotisdag.” 
 
Resultatet i den undersökning som SvT gjort, utifrån statistik från 
Riksidrottsförbundet, är vid en första anblick förvånande med 
tanke på hur synliga olika sportevenemang (av tradition?) är i 
Finspång. Vid närmare eftertanke samt sökning på 
artiklar/undersökningar om ungas idrottsutövande växer en 
möjlig förklaring fram, som handlar om två saker. Dels nämns 
bristen på jämställdhet inom det utbud som erbjuds våra unga, 
och dels att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  
 
Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsforskning kommer 
fram till likartade slutsatser när det gäller jämställdheten inom 
det organiserade idrottsutövandet bland unga.   
 

 Flickors deltagande har minskat och utgör nu 39 % (pojkar 
61 %). 

 Färre kvinnor är ledare eller sitter på maktpositioner inom 
föreningsidrotten. 

 Flickor och pojkar gör olika val när det gäller idrott. 
 De individuella sporterna ökar på bekostnad av lagsporter 

oavsett kön. 
 Asiatiska kampsporter ökar mest hos flickor. 
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 De mest mansdominerade sporterna är idag cricket, 
ishockey, skateboard, motorsport och skytte. 

 Flickorna väljer mer estetiska idrotter som gymnastik, 
aerobics, dans, konståkning samt dessutom ridsport och 
simning. 

 Det är svårare att engagera föräldrar till ledaruppdrag, 
främst inom socioekonomiskt utsatta kommuner/områden 

 
Det finns flera kommuner som särskilt satsar på flickors 
idrottsutövande. I Söderköping anordnar elevhälsan 
dansundervisning för flickor. Basketklubben BK Järva rekryterar 
många flickor och unga ledare; ngt som också ökar engagemanget 
inom klubben i en tid då föräldrar i mindre omfattning hinner 
engagera sig. 
 
Frågan är hur det ser ut i Finspång när det gäller flickors och 
pojkars idrottsutövande? Det finns skäl anta att bilden inte 
avviker från den som skrivs fram av Centrum för idrottsforskning 
och Riksidrottsförbundet.  
 
I Finspång är utbudet av traditionellt manliga/pojksporter väl 
tillgodosett. De två senaste tillskotten, skateboard och cricket, hör 
till de mest mansdominerade sporterna (Centrum för 
idrottsforskning).  Men hur står det till med utbudet när det gäller 
de sporter som mest föredras av flickor? Det kan handla om dans, 
aerobics, konståkning, gymnastik, kampsporter och ridsport 
(Riksidrottsförbundet). 
 
Det är oroväckande att mindre än hälften (49%) av de unga är 
engagerade inom föreningsidrotten i Finspång.  Det finns skäl anta 
att de flesta av de aktiva är pojkar. Flera vällovliga initiativ  
genomförs av många föreningar, men har uppenbarligen inte burit 
frukt i statistiken. Vänsterpartiet anser att en åtgärd kan vara att 
på olika sätt göra riktade satsningar på, samt synliggöra de 
sporter som tycks tilltala flickor. 
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Vänsterpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
 

 En analys genomförs angående flickors och pojkars 
idrottsutövande inom olika sporter/idrotter i Finspångs 
kommun. 

 Analysen, i samverkan med föreningslivet, resulterar i 
förslag på åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva 
inom föreningsidrotter, med särskilt fokus på flickor.  

 
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 
Stefan Carlsson 
Ingrid Westlund 
Conny Lindgren 
Christer Nyberg 
Leila Marttila 
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Svar på motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för 
unga i Finspång 

Beskrivning av ärendet 

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

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

ungdomar deltar i föreningsorganiserade sport- och idrottsaktiviteter. Att det 

även finns ett icke jämställt förhållande mellan pojkar och flickors utövande 

samt att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  

 

Motionärerna förstår två beslutspunkter i motionen: 

 

 Att en analys genomförs angående flickor och pojkars idrottsutövande 

inom olika sporter/idrotter i Finspångs kommun. 

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

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

med särskilt fokus på flickor. 

Förvaltningen har tittat på nationell statistik och lokalt utfall 2019 via 

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

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

jämställt förhållanden mellan flickor och pojkar. Statistiska data om 

utlandsfödda eller föräldrars utbildningsbakgrund finns ej med som statistiskt 

underlag vilket gör det svårt att mäta förhållanden utifrån socioekonomiska 

faktorer. 

Förvaltningen har ett parallellt uppdrag med att genomlysa Finspångs 

bidragsmodell för att se förbättringsområden som skall bidra till ett mer 

transparant, förståeligt och jämlikt bidrags- och ansökningssystem. Denna 

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

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

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

bidragsmodellen samt för att visa upp föreningslivets bredd i Finspång via 

kommunens hemsida på bättre och mer mottagarvänligt sätt. 

 

Analys 

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

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

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

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

sig åt fysiska motionsaktiviteter utifrån hela befolkningen. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

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

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

utmaningar är svårigheten att engagera nya ledare och få det ideella 

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

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

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

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

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

klyftan riskerar att öka ytterligare. 

 

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

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

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

Särskilt fotbollsklubbarna vittnar om den utvecklingstrenden vilka står för en 

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

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

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

påverkar könsfördelningen bland deltagarna blir svaret att något sådant samband 

inte går att se. 

 

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

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

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

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

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

rikssnittet.  

 

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

mönster där individuella idrotter minskar i något större utsträckning i förhållande 

till lagidrotterna sedan föregående år i Finspång. Idag är deltagarförhållandena 

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

organiserade föreningsverksamheten. Ett tydligt mönster är att flickor i större 

utsträckning än pojkar är aktiva inom individuella idrotter och pojkar inom 

lagidrotter utifrån den uppdelningen. 

 

Nedan följer en sammanställning av könsfördelning i respektive idrott som 

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

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

deltagaraktivitet. Den tredje spalten beskriver antalet träningstillfällen eller 

sammankomster i respektive 2019. Underlaget utgår från antalet barn och 

ungdomar 7-20år. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Lagidrotter 

  Flickor  Pojkar  Antalet träningstillfällen 

Fotboll  25% 75% 2334 

Bandy  36% 64% 350 

Ishockey  29% 71% 243 

Handboll  84% 16% 243 

Innebandy  4% 96% 120 

Kricket  0% 100% 3 

Lagidrotter totalt 30% 70% 3273 

 

Individuella idrotter 

  Flickor Pojkar Antalet träningstillfällen 

Ridning  100% 0% 717 

Simning  62% 38% 216 

Friidrott  62% 38% 202 

Skidor och orientering 54% 46% 199 

Kanot  44% 56% 139 

Brottning  37% 63% 64 

Judo  30% 70% 56 

Tennis  15% 85% 55 

Bågskytte  64% 36% 48 

Skytte  22% 78% 48 

Cykel  19% 81% 38 

Bordtennis  7% 93% 18 

Badminton  69% 31% 16 

Indv idrotter totalt 64% 36% 1816 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

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

motionssvaret. 

2. Att bifalla motionens andra att-sats  

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

bidragsmodellen med tillhörande ändringsförslag som skall leda till 

utveckling i linje med det som motionen föreslår. Utredning med 

tillhörande förslag på ändringar skall redovisas senast första kvartalet 

2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 
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Annica Ottosson 

2020-08-19  1 (2)  

Dnr KS.2020.0247  

  

 

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  

 

 

 

 

Bidrag till BRIS region Öst 2021 

 

Sammanfattning 

 
Föreningen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) region Öst ansöker om 
verksamhetsbidrag för 2021. Bris ansöker om 50 000 kronor.  

BRIS är en ideell barnrättsorganisation som fungerar som språkrör för barn i utsatta 
situationer. Organisationen är ekonomiskt helt beroende av frivilliga bidrag, 
donationer och gåvor. 

BRIS verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via Bris 116 111, Brismejlen, 
Bris forum, Bris nätverk, Brischatten samt gruppstöd. BRIS erbjuder också dialogen 
med vuxna om barn via Bris Vuxentelefon-om barn, och stödhelger. Utifrån de 
dialoger Bris har med barn och ungdomar verkar Bris som en opinionsbildare och 
remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. 

BRIS region Öst har sitt kansli i Norrköping och omfattar 22 kommuner och två 
regioner i sydöstra Sverige. 

I sin årsberättelse för 2018 skriver BRIS, att de under året hade 29 072 kurativa 
samtal med barn och unga samt 2326 kurativa samtal med vuxna. 

Till ansökningshandlingarna har BRIS bifogat BRIS årsberättelse 2018, 
ansökningsbrev, resultaträkning och långsiktig plan. 

 

Bedömning 
 

Kommunen anser att BRIS utför ett stort och viktigt arbete för att barn och 
ungdomar ska få förbättrade levnadsvillkor. Föreningen utgör ett viktigt 
komplement till samhällets övriga instanser vars uppdrag är att verka för att barn 
och ungdomar har goda och trygga levnadsvillkor. 

Kommunen har under flera år beviljat föreningen bidrag. Under sektorns rådande 
budgetunderskott ser sektorn över alla sina kostnader. Sektorn föreslår därför att 
ansökan anslås med hänvisning till sektorns ekonomi. 
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Linda Ulriksson 

2020-08-19  2 (2)  

Dnr KS.2020.0247  

  

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

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

 

Protokoll 5 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 395   Dnr: KS.2020.0247 

 

Bidrag till BRIS region Öst 2021 

Beskrivning av ärendet 

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

verksamhetsbidrag för 2021. Bris ansöker om 50 000 kronor.  

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

utsatta situationer. Organisationen är ekonomiskt helt beroende av frivilliga 

bidrag, donationer och gåvor. 

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

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

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

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

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

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

regioner i sydöstra Sverige. 

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

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

Till ansökningshandlingarna har BRIS bifogat BRIS årsberättelse 2018, 

ansökningsbrev, resultaträkning och långsiktig plan. 

Bedömning 

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

ungdomar ska få förbättrade levnadsvillkor. Föreningen utgör ett viktigt 

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

och ungdomar har goda och trygga levnadsvillkor. 

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

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

ansökan anslås med hänvisning till sektorns ekonomi. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
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Marie Lundström 

2020-10-07  1 (1)  

Dnr KS.2020.1064  

  

 

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  

 

 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 

 

Sammanfattning 

Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets 

kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar 

parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan 

i Östergötland.   

  

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga 

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

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

medicinsk helhetssyn.  

  

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring 

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

den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med 

verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning 

av insatser.  

  

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

gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att 

verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för 

personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer 

göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.   

  

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 

sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att godkänna Ramavtal för 

ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands 

kommuner med start 2021-01-01.   

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 396   Dnr: KS.2020.1064 

 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 

Beskrivning av ärendet 

Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets 

kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar 

parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan 

i Östergötland.   

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga 

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

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

medicinsk helhetssyn.  

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring 

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

den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med 

verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning 

av insatser.  

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

gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att 

verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för 

personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer 

göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.   

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 

sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att godkänna Ramavtal för 

ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands 

kommuner med start 2021-01-01.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
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  BESLUTSUNDERLAG 1/2 

Regionledningskontoret 
Stina Öberg 

  2020-09-25 Dnr: HSN 2020-521 

    Samråd vård och omsorg 
 
Till:  
Boxholms kommun  
Finspångs kommun  
Kinda kommun  
Linköpings kommun  
Mjölby kommun  
Motala kommun  
Norrköpings kommun  
Söderköpings kommun  
Vadstena kommun  
Valdemarsviks kommun  
Ydre kommun  
Åtvidabergs kommun  
Ödeshögs kommun  
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland 
 
 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 

 
Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets 
kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar 
parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på 
ungdomshälsan i Östergötland.  
 
Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv 
hälsa, samt värna om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en 
psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn. 
 
Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan 
kring barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är 
centralt för den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt 
med verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv 
samordning av insatser. 
 
I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det 
gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att 
verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för 
personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning 
kommer göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.  

 
 
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:  
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  BESLUTSUNDERLAG 2/2 

Regionledningskontoret 
Stina Öberg 

  2020-09-25 Dnr: HSN 2020-521 

a t t godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01.  
 
 
 
 
Helena Balthammar    Anna Johansson 

  Ordförande                                                              Vice ordförande 
   Samråd vård och omsorg                                        Samråd vård och omsorg 
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Ramavtal för Ungdomshälsa  
i Östergötland 

 
mellan 

 
Region Östergötland  

och  
Östergötlands kommuner 

 
 

2021-01-01–2022-12-30 
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 Dnr: HSN 2020-521  2 (6) 

1. Avtalsparter 
Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region Östergötland 
 (regionen). 

2. Uppdrag 
Ungdomshälsa ska bedrivas för åldrarna 13-21 år, enligt beslutad 
åldersindelning 2020. Det gemensamma namnet för verksamheten ska vara 
Ungdomshälsa.  
 
Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring 
barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för 
den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med 
verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning 
av insatser. 
 
Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, 
multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas av lyhördhet för målgruppens 
behov och vara lättillgänglig. Den unge ska i mötet med personalen känna sig 
sedd, trygg och tagen på allvar. 
 
Ungdomshälsa ska arbeta på uppdrag av den unge med beaktande av dennes 
integritet och rättigheter med hänsyn till sekretess och barnrättslagen. Arbetet ska 
ske med frivillighet som grund och inte på uppdrag av en vuxen eller annan 
verksamhet.  

Ansvaret för ungdomshälsa, såväl innehållsmässigt som finansiellt, delas av 
kommunerna och regionen.  

För åldersgruppen 22-25 år som utgår ur ungdomshälsans överenskommelse 
utarbetas annan lösning och alla parter bidrar till smidiga övergångar för den 
målgruppen.   

 

3. Avtalets syfte 
Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar kommunernas och 
regionens uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan i 
Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som parterna är eniga om. 

 

4. Lokala överenskommelser 
Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser där parterna tar 
gemensamt ansvar för dimensionering av verksamheten så att likvärdiga insatser ges 
över länet. Dessa överenskommelser ska minst reglera verksamhetens: 
– Bemanning och ledning 
– Samverkan 
– Ansvar för lokaler och drift 
– Ekonomisk ansvarsfördelning mellan region och kommun  

  – Dokumentation och journalföring 
– Uppföljning 

55



 Dnr: HSN 2020-521  3 (6) 

Överenskommelser kan även behöva tecknas på länsdelsnivå för att säkerställa 
ungdomars tillgång till Ungdomshälsa. Åtagande mellan kommuner kan behöva 
regleras lokalt.  

5. Omfattning – Åtagande 
Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga 
fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa samt värna 
om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och 
medicinsk helhetssyn.  
 
Verksamheten ska i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga 
kunskap tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande insatser, erbjuda stöd 
och behandling vid lindrig till medelsvår psykisk ohälsa samt rådgivning kring 
levnadsvanor och sexualvanor på ett jämlikt och geografiskt oberoende sätt. 
Exempelvis genom förskrivning av preventivmedel, rådgivning i sex och 
samlevnad samt STI-förebyggande arbete inkl. provtagning. Verksamheten ska 
återspegla god kunskap om ungdomar och deras behov samt vilket stöd och 
hjälp samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla.  
 
Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp samt webbaserat. 
Ungdomshälsa ska aktivt arbeta för att ta till vara möjligheter inom e-hälsa.  
 
Verksamheten ska säkerställa att unga bemöts på lika villkor och att insatserna 
är individuellt anpassade oavsett sexuell identitet, funktionshinder, kön, etnisk, 
religiös eller kulturell tillhörighet. I varje länsdel ska erbjuda insatser speciellt 
riktade mot intellektuellt funktionsvarierade. Unga som visar tecken till 
ogynnsam utveckling och/eller tillhör grupper som är mindre benägna att söka 
insatser, ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som erbjuds ska vara 
kostnadsfria. 
 
Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett för länet 
likvärdigt, jämlikt och ändamålsenligt sätt gällande insatser, kvalitetssäkring och 
uppföljning. För att gemensamt kunna följa upp ungdomshälsans verksamhet 
har en länsgemensam mall tagits fram. Se bilaga 1.     

 

6. Tillgänglighet 
Ungdomshälsan vänder sig till unga, från 13 år upp till och med 21 år. En 
flexibilitet kan finnas för insatser till unga kring den lägre åldersnivån som 
själva söker vård vid Ungdomshälsan. 
 
Vid kontakter med ungdomar under 18 år, där insats utan närståendes 
delaktighet övervägs, kan vid behov mognadsbedömning behöva göras innan 
beslut fattas om fortsatt insats.  

 
Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av integritet och 
avskildhet vid förläggning av lokaler. En strävan bör vara att ungdomshälsan 
ska läggas i ”egna” lokaler. Om detta inte kan uppnås ska särskild avdelad 
mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp. 
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Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning och 
åtgärd ska erbjudas i enlighet med nationella riktlinjer för första linjen inom 
hälso- och sjukvård, för närvarande 3 kalenderdagar. Olika kontaktvägar såsom 
drop-in besök, telefonkontakt och webb bokning ska kunna erbjudas. 
Verksamheten ska arbeta för fortsatt utveckling för god tillgänglighet via 
digitala verktyg. 
 
I varje länsdel ska det finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, 
Motala) som har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång 
i veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet och utbud ska 
finnas i följande kommuner: Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping, 
Finspång och Mjölby. Alla unga i länet ska kunna besöka vilken mottagning de 
önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Verksamheterna 
har i uppdrag att aktivt arbeta för att nå även de unga på de orter där fysisk 
verksamhet inte finns. 
 
Det ska även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till 
mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan mottagningarna 
sommartid. Information om hänvisning till annan mottagning ska finnas på 
hemsida. Ungdomshälsan i Linköping, Norrköping, Motala ska under 
sommarmånaderna bedrivas som ordinarie verksamhet, med undantag för 
kvällsöppet.  
 
Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att unga kan 
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 vid minst ett tillfälle under högstadietiden erbjuda klassvisa 
studiebesök vid den geografiskt närmst belägna ungdomshälsan.  
 

7. Samverkan  
Samverkan med andra aktörer ska utgå från den unges behov och önskan.   

 
Kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de kommunala 
insatserna som ges till unga i annan kommun än ungdomarnas hemkommun. 

 

8. Kvalitet, utveckling och uppföljning 
Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna gällande 
kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvalitet ska ske utifrån de krav 
som ställs av regionen och respektive kommun. 
 
Regionen och kommunerna ska gemensamt följa upp verksamheterna utifrån 
kvalitet, tillgänglighet, jämlikhet, dimensionering, produktion och ungdomarnas 
upplevelse av ungdomshälsans verksamhet. Varje år ska verksamheterna 
inlämna uppgifter enligt överenskommet uppföljningsdokument (se bilaga 1) till 
LGVO området ”Att växa upp”. 

57



 Dnr: HSN 2020-521  5 (6) 

9. Personal och kompetensutveckling 
Kommunerna och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns personal av 
båda könen på varje ungdomshälsa samt att de har de egenskaper som krävs för 
att kunna bemöta unga på ett ändamålsenligt sätt.  

 
Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att personalen på 
ungdomshälsan har rätt kompetens vilket omfattar minst; 
- Socionom/samtalsbehandlare 
- Barnmorska 
- Läkare i varje länsdel 
- Psykolog 
- Sjuksköterska 
 
Förutom dessa kan även dietist, hälsovetare, gynekolog och annan 
läkarkompetens övervägas. 
 
Kompetens kring andrologi ska finnas vid verksamheterna i Linköping, 
Norrköping, Motala 
 
Kommunerna och regionen ansvarar gemensamt för att personalen får en 
ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

10.  Avtalstid  
Detta avtal gäller under perioden 2021-01-01– 2022-12-30. 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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11.  Underskrift 
 
 
    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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Bilaga 1 
 

Mall för uppföljning av ungdomshälsa 
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2020-06-01 
LGVO Att Växa upp 

m 
 
  

 
Syfte och hantering 
 
Syftet med mallen är att ha ett enhetligt sätt att följa upp våra verksamheter Ungdomshälsa.  
 
Chef/chefer för verksamheten ansvarar för att kortfattat sammanfatta året som gått. Uppgifter 
hämtas ur verksamhetens egen uppföljning.  
 
Materialet sammanställs och hanteras av LGVO:s ansvarsområde Att växa upp. Resultaten 
rapporteras senast april månad till LGVO och verksamhetschefer för de olika ungdomshälsorna.  
 
 
 
Mailas senast den 15 februari till: ann.henriksson@norrkoping.se eller 
mona.hedestig@regionostergotland.se  
 
 
  

Mall för uppföljning av 
Ungdomshälsa 

MALL FÖR UPPFÖLJNING 

UNGDOMSHÄLSA 
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Uppföljning Ange vilken Ungdomshälsa 
 
Målgrupp  
Hur många har ni haft kontakt med                              Antal individer: 
utifrån kön och åldersindelning:  
 
Ålder <13-15, besök uppdelat på kön.  Totalt antal Individer: 
Klicka här för att ange text. 
    Klicka här för att ange text. 
__________________________________________________________________ 
Ålder 16-18, besök uppdelat på kön.   Totalt antal Individer: 
Klicka här för att ange text. 
    Klicka här för att ange text. 
__________________________________________________________________ 
Ålder 19-21, besök uppdelat på kön   Totalt antal Individer: 
Klicka här för att ange text. 
    Klicka här för att ange text. 
 
 
Hur ser utvecklingen av antal besök ut jämfört med föregående år?  
Klicka här för att ange text. 

 

Insatser  
Antal besök till respektive yrkeskategori 
 
Kommunal samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Regionanställd samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Sjuksköterska 
Klicka här för att ange text. 
 
Barnmorska 
Klicka här för att ange text. 
 
Läkare, ange typ av kompetens tex gynekolog, skolläkare.  
Klicka här för att ange text. 
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Psykolog 
Klicka här för att ange text. 
 
Övriga, ange även vilka 
Klicka här för att ange text. 
 

Mål och resultat  
Hur har det gått för målgruppen kopplat till verksamhetens mål? Med fokus på: kvalitet, 
tillgänglighet, produktion och de ungas upplevelse av ungdomshälsans verksamhet. 

Tillgänglighet 
Verksamhetens bedömning av tillgänglighet/väntetid 
Klicka här för att ange text. 

Kvalitet 
Vilka uppföljningar av kvalitet och resultat är gjorda? Bifoga gärna 
Klicka här för att ange text. 

Målgruppens upplevelse 
I vilken utsträckning tycker ungdomen att hen blivit lyssnad på och har fått den hjälp hen 
behöver? Har undersökning genomförts? Bifoga gärna resultat. 
Klicka här för att ange text. 

Verksamhetsspecifika mål  
Beskriv hur ni arbetat med era verksamhetsspecifika mål och hur det gått. 
Klicka här för att ange text. 

Organisatoriska villkor och resurser 
Antal årsarbetare utifrån respektive yrkesgrupp. (Tex sjuksköterska 200%.) 
 
Kommunal samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Regionanställd samtalsbehandlare, kurator 
Klicka här för att ange text. 
 
Sjuksköterska 
Klicka här för att ange text. 
 
Barnmorska 
Klicka här för att ange text. 
 
Läkare, ange typ av kompetens tex gynekolog, skolläkare.  
Klicka här för att ange text. 
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Psykolog 
Klicka här för att ange text. 
 
Övriga, ange även vilka 
Klicka här för att ange text. 
__________________________________________________________________ 
 
Vilken kompetensutveckling har genomförts under året?  
Klicka här för att ange text. 
 
Vilka viktiga verksamhetsförändringar har genomförts? 
 Klicka här för att ange text. 

Övrigt  
Har ni något övrigt som ni vill tillägga? Andra viktiga händelser? 
Klicka här för att ange text. 
 
 
 
 

Tack för din medverkan 
Mona Hedestig och Ann Henriksson 
Regionala utvecklingsledare inom LGVO:s ansvarsområde Att växa upp 
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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  

 

 

Riktlinjer biståndshandläggning 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Nuvarande riktlinjer för biståndshandläggning är antagna 2012 med vissa 
revideringar under senare år. Mycket har hänt sedan dess gällande organisation, nya 
arbetssätt och prejudicerande domar. Sektor vård och omsorg har därför gjort en 
översyn av riktlinjerna. Syftet med riktlinjerna är att så resurseffektivt som möjligt 
tillgodose medborgarnas behov i deras dagliga livsföring så att de kan tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. 
 
I förslaget på nya riktlinjer har de förvaltningsrättsliga delarna tagits bort. De 
regleras klart i lag och föreskrifter och kommunen kan därför inte anta egna 
riktlinjer gällande det. När det gäller de delar där kommunen kan fastslå egna 
riktlinjer, det som handlar om skälig levnadsnivå, har vissa justeringar gjorts. 
Riktlinjen beskriver ramarna för skälig levnadsnivå. Myndighetskontoret vård och 
omsorg kommer sedan i en handbok detaljerat ta fram hur man praktiskt ska jobba 
med de olika delarna i riktlinjen. Handboken ska var ett levande dokument anpassat 
efter nya föreskrifter, domar och evidensbaserade arbetssätt. 
 
Förslagna förändringar 
 
Hemservice i form av gräsklippning och snöskottning föreslås att tas bort. 
Insatserna ligger inte inom det domstolen anser vara skälig levnadsnivå. Alltså inte 
en skyldighet för kommunen att tillhandahålla. Det finns inte heller längre behov av 
insatsen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom kommunen.  
 
Ledsagning till sjukhus har varit en vanligt förekommande insats i Finspångs 
kommun. Enligt en kammarrättsdom från juni 2020 är det fastställt att det är 
sjukvårdshuvudmannens ansvar att vara den enskilde behjälplig inom 
sjukvårdsinrättningen. Möjligheten att få ledsagning till sjukvårdsinrättning är därav 
justerad i riktlinjen. 
 
Sociala insatser har justerats i riktlinjen så att det bara kan beviljas för personer 
som inte kan delta i träffpunktsverksamhet och som inte har några andra sociala 
kontakter. Insatsen har begränsats till en timma per vecka. 
 
Träning beviljas endast i rehabiliterande syfte och handläggs därför som egenvård. 
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Tillsyn föreslås beviljas endast för personer som inte kan använda trygghetslarm, 
till exempel vid demenssjukdom. 
 
Korttidsboende specifikt för dementa tas bort och inkluderas i övrigt 
korttidsboende. 
 
Boende med geropsykiatrisk inriktning finns i dag på en avdelning på 
Tegelbacken. Den specifika avdelningen kommer tas bort som 
verksamhetsinriktning och omvårdnaden för personer med geropsykiatrisk 
problematik kommer istället att få sina behov tillgodosedda på ordinarie 
demensboende. 
 
Ansökan om att byta boende ”internflytt” är i de tidigare riktlinjerna möjlig för 
personer som av någon anledning vill bo på ett annat särskilt boende än det 
tilldelade.  Detta föreslås att tas bort i de nya riktlinjerna. Det juridiska läget är så att 
så länge kommunens boenden kan ansens tillgodose enskildas behov så att skälig 
levnadsnivå uppnås finns ingen grund för att byta boende. Vid en eventuell 
överklagan av tilldelat boende prövar domstolen om skälig levnadsnivå kan uppnås, 
inte boendets lokalisering eller utformning i övrigt. Om den enskilde av någon 
anledning vill byta boende efter inflyttning finns möjlighet till det efter särskild 
prövning.  
 
Utredningstid för olika insatser är tillagt i förslaget om nya riktlinjer. Tiderna anger 
den bortre gränsen för hur lång tid en utredning och beslut får ta. 

 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att anta de nya riktlinjerna för biståndshandläggning 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 397   Dnr: KS.2020.1038 

 

Riktlinjer biståndshandläggning 

Beskrivning av ärendet 

 

Bakgrund 

Nuvarande riktlinjer för biståndshandläggning är antagna 2012 med vissa 

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

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

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

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

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

 

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

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

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

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

Riktlinjen beskriver ramarna för skälig levnadsnivå. Myndighetskontoret vård 

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

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

anpassat efter nya föreskrifter, domar och evidensbaserade arbetssätt. 

 

Förslagna förändringar 

 

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

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

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

behov av insatsen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom kommunen.  

 

Ledsagning till sjukhus har varit en vanligt förekommande insats i Finspångs 

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

sjukvårdshuvudmannens ansvar att vara den enskilde behjälplig inom 

sjukvårdsinrättningen. Möjligheten att få ledsagning till sjukvårdsinrättning är 

därav justerad i riktlinjen. 

 

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

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

kontakter. Insatsen har begränsats till en timma per vecka. 

 

Träning beviljas endast i rehabiliterande syfte och handläggs därför som 

egenvård. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (48) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-28  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

till exempel vid demenssjukdom. 

 

Korttidsboende specifikt för dementa tas bort och inkluderas i övrigt 

korttidsboende. 

 

Boende med geropsykiatrisk inriktning finns i dag på en avdelning på 

Tegelbacken. Den specifika avdelningen kommer tas bort som 

verksamhetsinriktning och omvårdnaden för personer med geropsykiatrisk 

problematik kommer istället att få sina behov tillgodosedda på ordinarie 

demensboende. 

 

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

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

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

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

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

eventuell överklagan av tilldelat boende prövar domstolen om skälig levnadsnivå 

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

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

särskild prövning.  

 

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

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

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att anta de nya riktlinjerna för biståndshandläggning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
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SEKTOR VÅRD OCH OMSORG 
 

 

 

Riktlinjer 
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Finspångs kommun 
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Inledning 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) är den lag som reglerar när en person kan få bistånd 
för sin livsföring. Socialtjänstlagen reglerar också kommunens skyldigheter för 
särskilda grupper så som äldre och funktionshindrade. 

Socialtjänstlagen är en ramlag som inte i detalj beskriver hur biståndet ska se ut. 
En person som inte kan tillgodose sina behov själv eller få dom tillgodosedda på 
annat sätt har rätt till bistånd enligt 4 kapitlet 1 §. Enligt samma paragraf ska 
biståndet som ges tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Enligt 
Socialtjänstlagen 5 kap 4§ ska socialtjänstens omsorg om äldre inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Vad som är skälig levnadsnivå finns inte preciserat, kommunerna får med hjälp av 
föreskrifter och dompraxis göra upp riktlinjer för vad som kan anses skäligt.  

Syftet med dessa riktlinjer blir därför att hitta en ram för vad Finspångs kommun 
anser vara skälig levnadsnivå för att tillgodose enskildas behov av stöd och hjälp i 
den dagliga livsföringen och tillse att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. 

Hur handläggningen av ärenden och de förvaltningsrättsliga processerna ska ske 
regleras i Förvaltningslagen (2017:900). Inom Förvaltningslagens områden finns 
inte samma utrymme för kommunerna att göra egna riktlinjer. Varför detta endast 
till liten del finns med i dessa riktlinjer. 

Riktlinjen handlar om kommunens biståndshandläggning varför frågor som rör 
utförandet av insatserna inte finns med.  
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Handläggningsprocessen 

Ansökan 
Alla insatser enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet och ett beslut om bistånd 
måste alltid föregås av en ansökan från den enskilde. En ansökan kan vara muntlig 
eller skriftlig.  

Undantag från det är de fall där den enskilde av olika orsaker inte förstår 
konsekvenser av sitt agerande och utsätter sig eller andra för stor fara. En sådan 
nödhandling får göras för att skydda liv, hälsa och egendom med stöd av 
Brottsbalken kap 24 kap 4§. Bedömningar om insatser utan ansökan från den 
enskilde görs yttersta nödfall och i samverkan med sjukvården. Beslutet ska vara 
tidsbegränsat till högst två veckor. 

Utredning 
Innan beslut i ett ärende fattas ska en utredning göras. Utredningen ska i enlighet 
med Socialtjänstlagens 4 kap 1§ belysa vilket behovet är, om det kan tillgodoses 
på annat sätt och om det kan anses inrymmas under begreppet skälig levnadsnivå. 
Bedömas ska också om den enskilde genom biståndet kan tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå.  

När det gäller insatser har den enskilde ingen ovillkorlig rätt att bestämma hur 
behoven ska tillgodoses. Kommunerna kan här välja den bäst lämpade insatsen 
och kan i det väga in vad som är mest resurseffektivt. Kommunen har tagit sitt 
yttersta ansvar genom att erbjuda en insats som bedöms kunna tillgodose behoven 
och tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, även om den enskilde ansökt 
om annan insats för sina behov.  

Beslut  
Ett beslut ska alltid lämnas skriftligt, det ska tydligt framgå vad beslutet innehåller. 
När ett beslut går den enskilde emot kan beslutet överklagas.  

Vid överklagan görs först en bedömning om det finns skäl för kommunen att ändra 
sitt beslut, annars skickas överklagan till Förvaltningsdomstol. 

Uppföljning av beslut 
En uppföljning av beslutade insatser ska visa om insatserna varit ändamålsenliga. 
En ny behovsbedömning ska också göras för att se om behovet av stöd och hjälp 
är det samma som när beslutet togs. Har behovet förändrats ska justeringar i 
insatserna göras. Uppföljning kan göras via hembesök eller via telefon, vad som 
lämpar sig bäst i det enskilda fallet avgörs av biståndsbedömare.  

Hur ofta ett beslut behöver följas upp är beroende på ärendets karaktär och 
behovet av uppföljning avgörs av biståndsbedömare. Alla ärenden ska följas upp 
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minst en gång per år. När nya insatser beviljats ska dessa följas upp inom en 
månad.   

Handläggningstid 
Enligt Förvaltningslagen 9 § ska ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att 
handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämpligt. 

Ärenden som inkommer är av olika karaktär, vissa av mer akut karaktär än andra. 
När en ansökan inkommer måste den prioriteras utifrån specifika omständigheter i 
ärendet.  

Sedan nya lagstiftningen kring utskrivningsklara patienter trädde i kraft i januari 
2018, Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, finns ett ökat krav på snabb biståndshandläggning. För icke akuta 
ärenden behöver handläggningstiden därför bli något längre. Behov av en uttalad 
bortre gräns för icke akuta ärenden har därmed uppstått och definieras per insats 
nedan.  

 

Insats    Max handläggningstid 

Särskilt boende    8 veckor 

Växelvård/korttidsboende   8 veckor 

Dagverksamhet   8 veckor 

Hemtjänst ej dagliga omvårdnadsinsatser  4 veckor 

Hemtjänst serviceinsatser   4 veckor 

Hemtjänst dagliga omvårdnadsinsatser  2 veckor 

Trygghetslarm    2 veckor 

 

Stöd och hjälp i hemmet 
 

För att enskilda ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå finns i Finspångs kommun 
olika insatser att bevilja. Kommunen har en insatsstyrd handläggning, vilket 
betyder att vi har fastlagda insatser. Insatserna heter till exempel morgonhjälp, 
middagshjälp och natthjälp. Hjälpen som beviljas den enskilde sorteras in under de 
fasta insatserna.  
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Socialstyrelsen har tagit fram en metod för att utreda ärenden, genom 
behovsstyrning Individens behov i Centrum (IBIC). Metoden är framtagen i syfte att 
nationellt kunna mäta och jämföra behov istället för insatser som mäts idag. I IBIC 
benämns insatserna utifrån personens faktiska behov. Insatserna blir då till 
exempel personlig vård, förflyttning, kommunikation. Finspångs kommun kommer 
att övergå till en mer behovsstyrd handläggning.  

Oavsett handläggningsmetod kan behoven och insatserna indelas i två kategorier; 
serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Insatserna kategoriseras därför att 
bedömningsgrunderna är olika. För båda gäller dock att insatserna ska tillförsäkra 
den enskilde en skälig levnadsnivå. 

Serviceinsatser 
Serviceinsatser handlar om praktiska göromål som till exempel städ och tvätt. När 
det gäller den typen av behov ska i utredningen tas hänsyn till ett 
hushållsgemensamt ansvar. Vilket betyder att behoven ska anses kunna 
tillgodoses av övriga familjemedlemmar i hushållet, förutsatt att de har förmåga. I 
Äktenskapsbalken regleras också makars ansvar för varandra gällande praktiska 
göromål.  

Omvårdnadsinsatser 
Omvårdnadsinsatser ska tillgodose de personlig och många gånger integritetsnära 
behoven. Gällande dessa finns inget givet ansvar för övriga familjemedlemmar att 
bistå. 

Att skaffa varor och tjänster 
Innebär att få hjälp att beställa varor och tjänster via internet samt att om behov 
finns plocka upp hemlevererade varor. Beställningen avser förbrukningsvaror, 
konsumtionsvaror och livsmedel samt i begränsad omfattning vissa andra varor ex 
apoteksvaror. I glesbygd beviljas hjälp att beställa varor från närbelägen butik som 
tillhandahåller hemkörning.  

Insatsen beviljas en gång per vecka. 

Insatsen beviljas med 25 minuter per vecka per brukare. För par gäller 15 minuter 
per brukare och vecka.  

Städning 
Städning beviljas normalt var tredje vecka och utförs idag av kommunens 
internservice. Insatsen tidsätts enligt följande. 

• Städning ett rum och kök en timma per tillfälle 
• Städning två rum och kök 1,5 timma per tillfälle. 
• Städning 3 rum och kök 2 timmar per tillfälle avser enbart makar/sambo 

som har varsitt sovrum. 
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Städningen omfattar dammsugning, dammtorkning och vädring av gångmattor, 
torkning av golv, rengöring av badrum och wc, rengöring av disk- och köksbänkar 
samt runt spis och torkning av skåpdörrar samt dörrar till kyl och frys. 

Fönsterputs beviljas en gång per år och utförs av internservice.  Insatsen tidsätts 
enligt följande: 

Fönsterputs ett rum och kök 30 minuter per tillfälle 

Fönsterputs två rum och kök 1 timma per tillfälle 

Fönsterputs tre rum och kök 1,5 timma per tillfälle, avser enbart makar/sambo som 
har varsitt sovrum. 

 

Städning i kyl och frys beviljas separat och utförs av hemtjänsten. 

Extra städning av golv eller avtorkning av ytor kan beviljas med skälig omfattning 
om det föreligger nedsmutsning utöver det vanliga till exempel på grund av 
användande av rullstol, nedsatt syn eller inkontinensbesvär. Föreligger allergi kan 
extra städning beviljas, för detta krävs läkarintyg.  

Flyttstädning eller saneringsstädning kan inte fås som bistånd. 

Dagliga hushållsgöromål  
Hjälp med disk, bäddning, samt att bära ut hushållssopor kan beviljas som en 
daglig insats och utförs av hemtjänstens. Hjälp med att vattna blommor inomhus 
kan beviljas, och utförs efter behov. 

Tvätt 
Tvätt beviljas i normalfallet med en timme varannan vecka. I insatsen ingår även 
strykning. Insatsen utförs av idag kommunens tvättenhet som hämtar och lämnar 
tvätt hos kund. 

Finns behov av hjälp att sortera eller vika in det tvättade beviljas det separat och 
utförs av hemtjänsten. 

Tvätt kan beviljas med tätare intervall om särskilda behov föreligger, så kallad 
omvårdnadstvätt. 
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Omvårdnadsinsatser 
 

Dagliga omvårdnadsinsatser så som hygien, toalettbesök eller av- och påklädning 
måste anpassas efter varje enskild individ och regleras inte i riktlinjerna. Det är 
begreppet skälig levnadsnivå som är styrande. Insatserna beviljas bara om 
personen inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt. Vid flera insatser ska 
alla insatserna vägas samman i bedömningen om skälig levnadsnivå. Det betyder 
att en ny insats kan göra att en annan insats plockas bort. 

Dusch  
Hjälp med dusch beviljas i normalfallet 1 – 2 gånger per vecka. I insatsen ingår 
också hår och nagelvård samt uppsnyggning i badrummet efter dusch.  

Måltidshjälp  
Hjälp beviljas med frukost, mellanmål samt enklare kvällsmål. Huvudmålet ska 
tillgodoses via matdistribution.   

Matdistribution  
Beviljas då den enskilde inte kan få sitt behov av ett tillagat huvudmål per dag på 
annat sätt. 

Tillsyn 
Beviljas för personer som känner oro och otrygghet. Insatsen beviljas endast om 
den enskilde inte kan använda trygghetslarm. Tillsyn kan också beviljas som 
säkerhet för personer med demenssjukdom som inte alltid förstår att använda 
trygghetslarm eller annan digital teknik. 

Egenvård 
Egenvård handlar om sjukvårdande insatser så som läkemedelshantering och 
träning i rehabiliterande syfte som normalt faller under hälso- och sjukvårdens 
ansvar. Egenvård kan endast beviljas mot uppvisande av egenvårdsplan. 
Egenvårdsplanen görs av ordinatör i hälso- och sjukvården och innebär att insatser 
för att utföra ordinationen kan beviljas enligt Socialtjänstlagen. Uppföljningsansvar 
åligger legitimerad personal om brukarens behov av egenvård förändras. (SOSFS 
2009:6) 

Sociala samvaro 
Sociala samvaro ska ha som mål att bryta eller motverka social isolering. Det 
betyder att insatsen bara beviljas om man inte har några andra sociala kontakter 
som till exempel anhöriga eller inte har kontakt med hemtjänst för andra insatser.  
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I huvudsak ska behoven tillgodoses via kommunens träffpunktsverksamheter eller 
dagverksamhet. För dem som av konstaterat fysiska eller psykiska hinder inte 
klarar att delta på träffpunkter eller dagverksamhet och som förövrigt uppfyller 
kriterierna för insatsen kan social samvaro beviljas med en timma per vecka. 
Insatsen ska innehållsmässigt motsvara det som erbjuds på en träffpunkt.  

Utevistelse 
Insatsen syftar till att komma ut i friska luften. Är behovet att gångträna ska det 
handläggas som egenvård. Har den enskilde ingen möjlighet att komma ut på 
annat sätt kan bistånd beviljas för utevistelse. Behovet tillgodoses genom insatsen 
ledsagning med en timma per vecka. Utevistelse kan inte kombineras med 
insatsen social samvaro. 

Ledsagning  
Vid ansökan om ledsagning är det målet /syftet med ledsagningen som avgör om 
det kan anses inrymmas under skälig levnadsnivå att få behovet tillgodosett. 

Ledsagning kan beviljas för deltagande i träffpunktsverksamhet, om den enskilde 
inte kan ta sig dit på annat sätt. 

Ledsagning för sjukvårdsbesök ska bara beviljas om den sökande har behov av 
hjälp under resan. Hjälp under besöket på sjukvårdsinrättningen är i första hand 
sjukvårdshuvudmannens ansvar. 

Ledsagning beviljas inte för att komma till butik för inköp, då inköp tillgodoses via 
insatsen; att skaffa varor och tjänster. 

Husdjur 
Att få bistånd för hjälp med husdjur omfattas enligt dompraxis inte av skälig 
levnadsnivå, och beviljas inte. 

Trygghetslarm 
För att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den egna bostaden 
under dygnets alla timmar kan trygghetslarm beviljas. En förutsättning är att den 
enskilda har förmåga att hantera larmet och kan tillgodogöra sig de instruktioner 
som hör till larmhanteringen. Trygghetslarmet är inte ett servicelarm för att be om 
enklare tjänster utan ska endast utnyttjas vid akuta situationer. Om den enskilde 
larmar av samma orsak återkommande ska planerade insatser erbjudas den 
enskilde för att behoven ska tillgodoses.  

 

 

 

77



 

Riktlinjer biståndshandläggning 

  

10 (11) 

Avlösning i hemmet  
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga som 
vårdar en närstående med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Stödet 
kan utformas på olika sätt och anpassar efter behov.  

Avlösning i hemmet är en insats som ges med syfte att avlasta anhörigvårdare. 
Insatsen avser att göra det möjligt för anhörigvårdare att få avkoppling och göra 
saker på egen hand. I insatsen ingår att göra det som anhörigvårdaren i 
normalfallet gör för den enskilde.  

Insatsen får inte ersätta andra omvårdnadsinsatser. Insatsen ges under dag och 
kvällstid, och beställs direkt till utförare med en veckas framförhållning. 

10 timmar per månad är avgiftsfria inom centralorten. För landsbygd är 
motsvarande tid 15 timmar per månad. Fler timmar beviljas på landsbygden på 
grund av restid.  

Avlösning i hemmet är en av flera insatser i syfte att avlasta anhörigvårdare. När 
utredning om utökade insatser i avlastande syfte görs ska alla insatser vägas in i 
bedömningen av skälig levnadsnivå. Det betyder att tidigare insatser ska omprövas 
och minskas eller tas bort till skälig levnadsnivå. 

Dagverksamhet  
Dagverksamhet kan erbjudas för personer med demenssjukdom.  

I övrigt finns träffpunkter som erbjuder möjlighet till aktivitet och social stimulans, 
dessa är inte biståndsbedömda. 

Dagverksamhet och träffpunktsverksamhet erbjuds under dagtid helgfria vardagar.  

Boendeformer 

Korttidsboende  
Korttidsboende beviljas när behoven inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser i 
ordinärt boende.  

Ett beslut om korttidsboende skall vara tidsbestämt med max två veckor. Målet för 
vistelsen ska vara klart definierat och beskrivet. Uppföljningar sker kontinuerligt för 
att utvärdera måluppfyllelsen samt planera för fortsatt stöd och hjälp efter 
korttidsvistelsen. 

Korttidsboende kan beviljas med återkommande regelbundenhet och kallas då 
växelvård. Växelvård beviljas främst som avlastning för anhörigvårdare. 
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Särskilt boende 
Ansökan om särskilt boende kan beviljas när den enskildes behov inte längre kan 
tillgodoses genom insatser i ordinärt boende.  

Vid beslut om särskilt boende tas också beslut om hemtjänst i särskilt boende.  

Särskilt boende finns i form av vårdboende och demensboende. Den enskildes 
behov är avgörande för val av boendeform. 

När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov 
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan tilldelas 
makar. Finns inga stora lägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma 
boende och samma våningsplan tilldelas. 

För makar som vill fortsätta bo tillsammans efter att den ene har behov av särskilt 
boende finns sedan 2012 bestämmelser i Socialtjänstlagen om möjlighet till 
parboende. Den make/maka som inte har behov av särskilt boende får ett beslut 
om parboende. För parboende finns vissa bestämmelser som måste beaktas innan 
beslut tas, dessa regleras i separat rutin. Insatsen riktas till personer över 65 år. 

Efter beslut om särskilt boende eller parboende tilldelas den enskilde en lägenhet, 
möjlighet att tacka nej till tilldelad plats finns inte. Den enskilde har ingen ovillkorlig 
rätt att välja och då alla kommunens boenden är likvärdiga tillgodoses den 
enskildes behov oavsett vilket boende det är. Därmed har kommunen uppfyllt sitt 
ansvar. I de fall den enskilde ansöker om ett specifikt boende avslås detta och 
beslut om enbart särskild boende fattas. 

Om den enskilde av någon anledning vill byta boende efter inflyttning finns 
möjlighet till det efter särskild prövning.  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Månadsrapport internkontrollplan november 2020 
ledningsstaben 

 

Beskrivning av ärendet 
 

Internkontrollen för november månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:  

 Likvidrapport kvartal 3 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 

Kommunstyrelsen kvartalsvis. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben november 

månad 2020. 
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Utfall 

Tillgång på likvida medel kvartal 3 2020 

Risk: Att det inte finns medel till kommande utbetalningar 

 

Kontrollmoment Utfall 

Likviditetsuppföljning  Ingen 

avvikelse=liten risk 

 

Kommentar likvidrapport kvartal 3 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 3 är likviditeten fortsatt god. I slutet av september uppgår måttet till 

ca 100%. Risken att det inte finns medel till kommande betalningar är liten och ingen 

avvikelse föreligger. 

 

 

Beskrivning 

(mnkr) 

mars  

2020 
april 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 

augusti 

2020 

september 

2020 

Likvida medel 76 337 83 385 93 050 103 760 96 794 119 843 135 544 

Långfristig 

utlåning 

koncernen 

908 521 908 521 908 521 913 521 913 521 913 521 913 521 

Summa 
finansiella 

tillgångar 

984 858 991 906 1 001 571 1 017 281 1 010 315 1 033 364 1 049 065 

        

Kortfristiga lån -4 074 -5 752 -5 469 -5 059 -4 335 -4 054 -4 054 

Långfristiga lån -1 173 761 -1 171 358 -1 171 358 -1 171 768 -1 171 768 -1 171 768 -1 161 768 

Summa 

finansiella 

skulder 

-1 177 

836 

-1 177 

110 

-1 176 

828 

-1 176 

828 

-1 176 

104 

-1 175 

823 

-1 165 823 

        

Finansnetto -192 978 -185 204 -175 257 -159 547 -165 789 -142 458 -116 758 

Omsättningstillg

ångar 

176 862 180 760 187 604 199 280 185 268 224 558 226 047 

Kortfristiga 
skulder 

-189 274 -181 914 -176 613 -187 630 -168 096 -253 604 -226 274 

        

Likviditet 93,4% 99,4% 106,2% 106,2% 110,2% 88,5% 99,9% 
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Kontrollmoment Utfall 

 

Likviditetsrapporten för kvartal 3 2020 visar på fortsatt god likviditet, nivån ligger på ca 100% i 

slutet av september.  Den finansiella beredskapen är fortfarande god. Utöver de likvida medlen har 

kommunen checkräkningskrediter på 15 mnkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de 

tas med i bedömningen. 

 

Händelser under kvartal 3: 

 

Omsättningstillgångarna har ökat under det tredje kvartalet vilket påverkat likviditeten. Här är 

det framförallt likvida medel (kassa, bank) som netto har ökat med 32 mnkr sedan juni. 

Kommunen har under juli månad har genomfört köpet av Hällestadgården av Vallonbygden med 36 

mnkr. Utifrån nuvarande läge med mycket god likviditet gjordes bedömningen att ingen nyupplåning 

behövdes.  

Riksdagen beslutade under våren att tillskjuta extra statsbidrag till kommuner och regioner och 

under juli utbetalades 36 mnkr vilket på så sätt även finansierat köpet av Hällestadgården. 

Riksdagen beslutade även att ersätta kommuner för de sjuklönekostnader man haft under april-juli. 

Under kvartal 3 utbetalades 7,2 mnkr från försäkringskassan avseende maj-juli vilket ökat 

kommunens likvida medel. Totalt sett handlar det om ca 11 mnkr som sektorerna har fått 

kompensation för i år. 

 

Kommunens kortfristiga skulder har ökat med 38 mnkr under kvartal 3 och uppgår till 226 mnkr i 

slutet av september.  I samband med tertialbokslut 2 har kommunens pensionsskulder reglerats 

enligt ny skatteprognos från KPA vilket ökat de kortfristiga skulderna.. Här återfinns även 

kommunens leverantörsskulder till företag och koncernen samt skulder till staten i form av 

slutavräkningar för skatteintäkter samt återbetalning av statsbidrag. De största posterna avser 

upplupna semesterlöner samt skulder till staten för arbetsgivaravgifter om totalt 70 mnkr. 

 

Kommunen har under september amorterat 10 mnkr på ett av lånen hos kommuninvest vilket har 

gjort att långfristiga skulder har minskat. Syftet är att inte ligga onödigt högt i likviditet då 

Vallonbygden kommer att amortera 20 mnkr i internbanken den förste oktober medan Finet lånar 

ytterligare 10 mnkr. 
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Kontrollmoment Utfall 

  

 

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. I år påverkas 

likviditeten för kommuner och regioner av de särskilda statsbidrag och ersättning för 

sjuklönekostnader man erhållit som följd av coronapandemin. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar september 2020 

 

Beskrivning av ärendet 
 

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 september: 

Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under september. Under 

månaden fortsatte aktiemarknaden att stiga. Den ekonomiska återhämtningen 

fortsätter även om det är en bra bit kvar till nivåerna före Corona utbrottet. 

Presidentvalet i USA i början av november utgör en fortsatt riskfaktor. 

Stockholmsbörsen har stigit med 4,5% under månaden vilket har påverkat 

kommunens pensionsportfölj positivt. 

 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 16%, en liten ökning mot augusti 

(15%). Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av september 

till ca 65,4 mnkr, en ökning med 0,4%. 

 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

 

Under september månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 

7% till 9% men med en fortsatt försiktig risknivå som grund. Köp och 

försäljningar som skett under månaden: 
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Fördelning i portföljen i slutet av september: 
 

 
 
 

Resultat och prognospåverkan under året: 

Som följd av coronapandemin och en osäker aktiemarknad har kommunen under 

våren säkrat pensionsportföljen genom att minska andelen aktier och istället 

placerat i säkrare värdepapper. Försäljningarna har inneburit negativa 

resultatposter med 3,8 mnkr.  Posterna påverkar finansenhetens resultat för 2020 

och utgör en stor osäkerhetspost i kommunens prognosarbete och skapar stora 

variationer i resultatet.   

 

En värdering av pensionsportföljen vid årsskiftet utgick ifrån då aktuell 

marknadsvärdering som visade på orealiserade vinster med 3,6 mnkr. 

Kommunens portfölj har därefter förändrats till förmån för säkrare värdepapper. 

Vid september månads utgång visar portföljen en negativ värdeutveckling med   

-2,8 mnkr sedan årsskiftet, vilket dock är en förbättring med 0,5 mnkr sedan 

augusti till följd av en starkare aktiemarknad. Värderingen av pensionsportföljen 

per den siste december kommer att påverka finansenhetens resultat ytterligare 

och skapar osäkerhet i prognosarbetet. 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar september 

2020. 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
SEPTEMBER 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  
Både Stockholmsbörsen och globala aktieindex fortsatte att stiga under september månad, 
men det är lite av en illusion då globala aktieindex i lokala valutor föll med 3,4%. Återigen är 
det en svagare svensk krona som räddar upp avkastningen för en svensk investerare till plus 
då kronan föll med 3,6% respektive 1,7% mot dollar och euro. Klassiska korrelationer höll 
under månaden med fallande aktiemarknad, marknadsräntor och svensk krona samtidigt 
som kreditspreadarna gick isär. Tidigare draglok, som de amerikanska IT-jättarna, presterade 
även svagare. Den ekonomiska återhämtningen fortsätter även om det är en bra bit kvar till 
nivåerna före Corona utbrottet. Hösten bjuder på flera större kända riskfaktorer där det 
amerikanska presidentvalet i inledningen av november kanske är den största. 
Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 4,5% medan den europeiska 
aktiemarknaden (MSCI Europe) var ned 1,5% i lokal valuta men upp 0,3% i svenska kronor. 
Den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll under månaden med 3,4% i lokal valuta men 
steg med 0,2% räknat i svenska kronor. Tillväxtmarknader sjönk 1,6% i lokal valuta, vilket 
motsvarar 2,0% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 
1Y) minskade under månaden från 20,4% till 20,3%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 
1Y) steg volatiliteten något från 23,0% till 24,0% och även den europeiska börsens (SX5E 1Y) 
volatilitet steg, från 20,8% till 21,0%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska 
kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,95 
kronor, en euro för 10,49 kronor och ett brittiskt pund för 11,56 kronor. På räntemarknaden 
sjönk yielden med 9 punkter till -1,40% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 
2028) medan yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 7 punkter till 
-1,05%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk under 
månaden med 15 punkter till 0,33% medan yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 
2022) endast föll med 1 punkt till -0,36%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-
even inflationen 1,30%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under september. I jämförelse med 
föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 196,0% (193,3%).  

 

• 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.  
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• Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under 
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 4,3% och maximal andel aktier 
16%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (16%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2020-09-30 2020-08-31

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 65,4 0,4%
Marknadsvärderad skuld 33,4 -1,0%
Marknadsvärderad konsolidering 196,0% 2,7%
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 
4,3% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 16%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2020-09-30 2020-08-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 65,4 65,2
Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6
Riskbuffert (Mkr) 2,8 2,6
Aktuell marginal (%) 4,3% 3,9%
Maximal aktieexponering 16,0% 15,0%
Aktuell aktieexponering 12,0% 9,3%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 1,8% 0,3%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 65,4 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2020-09-30 Min Max

Likvida medel 0% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 88% 50% 100%
Duration 1,1 0,0 15,0
Aktier 12% 0% 40%
   - svenska 3% 0% 15%
   - utländska 9% 0% 25%
Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

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

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 3%

Globala aktier- 9%

Nom räntor- 72%

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 0,1% 0,3% -0,2%
Svenska aktier SIX PRX 5,5% 4,5% 1,0%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 1,7% 0,2% 1,5%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,4% 0,4% 0,0%

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

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -1,1% 1,2% -2,4%
Svenska aktier SIX PRX -9,7% 8,2% -17,9%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -10,8% -2,2% -8,5%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -5,3% -3,1% -2,2%

Källa för index: Bloomberg
 

 

Kommentarer kring eventuella avvikelser 
Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande 
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på 
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än 
jämförelseindexet. 
 
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för 
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet 
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad 
 

Bevakning och rapportering 
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med 
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av 
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att 
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till 
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i 
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller 
förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 

Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Skuldförvaltarrapport september 2020 

 

Beskrivning av ärendet 

 

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 september månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för september 2020. Den 

genomsnittliga räntan ligger i princip på samma nivå som föregående månad och 

uppgår till 1,58% (1,57%).   

 

Kommunen har amorterat 10 mnkr på ett rörligt lån under månaden till följd av 

att Vallonbygden amorterar 20 mnkr på sin låneskuld den förste oktober och 

Finet lånar ytterligare 10 mnkr. Detta gör att internbanken per den siste 

september har krediter om 540,5 mnkr med rörlig ränta (550,5 mnkr i augusti) av 

totalt 1 041,1 mdr.  

 

Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider 

föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

 

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.  
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Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var 

måttet cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 

volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 

utgången av september var värdet 1,93 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 september uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 26,6% och 

inom 1-2 år är måttet 32,2%.  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 2,09 

år.  Båda nyckeltalen kommer att förbättras under oktober då kommunen 

kommer att omsätta ett rörligt lån på 70,5 mnkr. Effekten blir minskad andel 

kapitalförfall i inom 1 år och förlängd kapitalbindningstid. 

 

Resultat- och prognospåverkan: 

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. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i 

internbanken påverkas även resultatet för finansenheten. 

 

 
 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering skuldförvaltarrapport september 2020 
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Finspångs kommun 2020-09-30

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 44,7% varav 24% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 1,93 år.
Genomsnittlig ränta är 1,58%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 26,6%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,09 år. Kapitalförfall 1-2 år är just nu uppe i 32,2%.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-09-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Total skuld (SEK) 1 041 100 000 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) 1,58% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%
Genomsnittlig räntebindning 1,93 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år
Ränteförfall inom 1 år 44,7% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%
Andel exponerad för rörlig ränta 24,0% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%
Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,09 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år
Kapitalbindningstid < 1 år 26,6% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

SEB Skuldförvaltarrapporten                
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

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

0.25 - 1 år 0% 25% 20,7%
1-2 år 0% 25% 22,1%
2-3 år 0% 25% 6,8%
3-4 år 0% 25% 3,8%
4-5 år 0% 25% 16,4%
5-7 år 0% 25% 6,2%

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 216 000 000 230 000 000 70 500 000 40 000 000 170 500 000 0 64 600 000 0 0 0 0
Rörligt 249 500 000
Andel (%) 23,97% 20,75% 22,09% 6,77% 3,84% 16,38% 0,00% 6,20% 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%) 26,6%
1-2 år n/a 25% 32,2%
2-3 år n/a 25% 16,8%
3-4 år n/a 25% 8,6%
4-5 år n/a 25% 9,6%
> 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 276 500 000 335 000 000 175 000 000 90 000 000 100 000 000 0 64 600 000 0 0 0 0
Andel (%) 26,6% 32,2% 16,8% 8,6% 9,6% 0,0% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Låneskuld per låntagare
Kommunen 127 579 000
Vallonbygden 500 000 000
FTV 310 160 000
FFIA 35 305 000
Finet 68 056 000
Totalt koncernen 1 041 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 041 100 000

Totalt koncernen 1 041 100 000

Motparter Swappar
SEB 291 000 000
Totalt koncernen 291 000 000

Kommunen
12%

Vallonbygden
48%

FTV
30%

FFIA
3%

Finet
7%

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 79711A 2020-12-21 2020-12-21 0,170% 0,200% 40 000 000 kr
Kommuninvest 84557 2020-10-22 2022-01-24 0,593% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2020-12-01 2020-12-01 0,368% 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 2020-12-30 2021-12-30 0,101% 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

540 500 000 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 2020-12-30 4,0800% -0,019% 50 000 000 kr
SEB 31138805ST 2021-06-30 2020-12-30 4,2800% -0,019% 50 000 000 kr
SEB 31138806ST 2021-12-30 2020-12-30 4,2800% -0,019% 50 000 000 kr
SEB 39977854ST 2023-06-30 2020-12-30 1,9225% -0,019% 70 500 000 kr
SEB 39977856ST 2025-06-30 2020-12-30 2,2525% -0,019% 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 1,93 år
överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 24,0 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 22,1 %
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. 32,2  %     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. 2,09 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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Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Investeringsplan 2021-2023 

 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att 2021 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.  

 

Investeringsanslag År 2021

Exploatering för boende och näringsliv 15 000
Exploatering Dalsberg *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022

Exploatering Grosvad 1:3 *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022

Strategiska mark-/fastighetsförvärv bl a förbifart rv51 utifrån översiktsplan 4 000

Klimat- och miljöanpassning 150
Specificerade belopp 150

Solceller på kommunala fastigheter X

Miljöutvecklingspott 150

Offentliga miljöer 750
Upprustning grustennisbanor Grosvad 250

Upprustning befintlig lekplatser/lekplatslyft västra Finspång 500

Samhällsskydd 6 000
Sekretessbelopp totalt 6 000

Basbil räddningstjänsten X

Infrastruktur 29 050
Sekretessbelopp totalt 23 750

Specificerade belopp 5 300

Asfaltering 2 800

Reinvesteringar broar 200

Parkeringsstrategi 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022

Bergslagsvägen gångfartsområde etp 2 /torgmiljöer i centrum X fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022

Trafiksäkerhetsåtgärder gatuvägsnät 800

GC-väg Viggestorp fr v215 till GC-väg Torstorp X

Tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser 500

Nytt hållplatsläge Gröna vägen X

Nytt hållplatsläge Skatglädjen-Hårstorp X

Rv51-Skäggebyvägen korsningsåtgärder 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag åren 2021- 2022

Sammanställning av investeringsobjekt 2021 och 

investeringsanslag år 2022-2023
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Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och 
för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.  

Markeringen X står för att kalkyl saknas, förslag på lösningsalternativ ska 
presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver 
inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med X 
med förslag på hur medlen ska användas. 

Listan innehåller objekt som fördelas på 2 år, med investeringsanslag för 2021-2022.  

 
 

Förslag till beslut 
 

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta 
investeringsobjekt 

Fastighetsinvesteringar 100 550

Specificerade belopp 17 000

Sekretessbelopp totalt 83 550

Över ramReinvesteringar/energieffektiviseringar 13 500

Förstärka badhusets livslängd Arena grosvad  1 000

Maskinhall Grosvad 1 000

Saknas eller dåliga automatlarm/utrymningslarm skolor/förskolor 500

AME-lokaler X

Ny förskola Lotorp -  6 avd X

fördelas 2 år, med i inv.anslagen år 2021- 2022

Tillbyggnad Hällestadgården X

Jourboende X

Nytt Säbo 100 platser **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslagen år 2021- 2023

Ny grundskola tätort F-6 inkl särskola F-6, träningsskolan1-9 (10) X

Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslag åren 2021-2023

Verksamhetens investeringar 13 500

Div investeringar i sektorerna inom ram 9 000

Digitaliseringspott till förfogande (beslutas av KS) 750

IT-investeringar 3 750

Summa 165 000

Investeringsanslag 2022 165 000   

Investeringsanslag 2023 165 000   

*) Exploatering Dalsberg och Grosvad 1:3 finansieras med 11 mnkr från 2021 år investeringsanslag. 

Resterande del av kostnaden på 11 mnkr för 2021 finansieras från tidigare 

års investeringsanslag för "exploatering för boende och näringsliv".

**) Fastighetsinvesteringar i "Nytt Säbo" och i "Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola" 
år 2021 avser projekteringskostnader.
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2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av kommunstyrelsen 
när förvaltningen lämnat in projektbeskrivning och kalkyl för 
projektet. 

3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige 
för beslut 

4. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt 
inom ramen för 13,5 miljoner kronor som avsats för reinvesteringar, 
energieffektiviseringar och underhåll i kommunens fastigheter.  

5. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt 
inom ramen för 9 miljoner kronor som avsatts för sektorernas 
investeringar. 

6. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt 
inom ramen för 3,75 miljoner kronor som avsatts för IT-
investeringar. 

7. Kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel i 
digitaliseringspotten löpande under året. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 363   Dnr: KS.2020.1012 

 

Investeringsplan 2021-2023 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att 2021 års investeringsram fördelas till nedanstående poster:  

 

Investeringsanslag År 2021

Exploatering för boende och näringsliv 15 000
Exploatering Dalsberg *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022

Exploatering Grosvad 1:3 *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022

Strategiska mark-/fastighetsförvärv bl a förbifart rv51 utifrån översiktsplan 4 000

Klimat- och miljöanpassning 150
Specificerade belopp 150

Solceller på kommunala fastigheter X

Miljöutvecklingspott 150

Offentliga miljöer 750
Upprustning grustennisbanor Grosvad 250

Upprustning befintlig lekplatser/lekplatslyft västra Finspång 500

Samhällsskydd 6 000
Sekretessbelopp totalt 6 000

Basbil räddningstjänsten X

Infrastruktur 29 050
Sekretessbelopp totalt 23 750

Specificerade belopp 5 300

Asfaltering 2 800

Reinvesteringar broar 200

Parkeringsstrategi 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022

Bergslagsvägen gångfartsområde etp 2 /torgmiljöer i centrum X fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022

Trafiksäkerhetsåtgärder gatuvägsnät 800

GC-väg Viggestorp fr v215 till GC-väg Torstorp X

Tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser 500

Nytt hållplatsläge Gröna vägen X

Nytt hållplatsläge Skatglädjen-Hårstorp X

Rv51-Skäggebyvägen korsningsåtgärder 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag åren 2021- 2022

Sammanställning av investeringsobjekt 2021 och 

investeringsanslag år 2022-2023
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och 

för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.  

Markeringen X står för att kalkyl saknas, förslag på lösningsalternativ ska 

presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver 

inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med 

X med förslag på hur medlen ska användas. 

Listan innehåller objekt som fördelas på 2 år, med investeringsanslag för 2021-

2022.  

 

Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut 

nästa möte 

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta 

investeringsobjekt 

2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av 

kommunstyrelsen när förvaltningen lämnat in projektbeskrivning 

och kalkyl för projektet. 

Fastighetsinvesteringar 100 550

Specificerade belopp 17 000

Sekretessbelopp totalt 83 550

Över ramReinvesteringar/energieffektiviseringar 13 500

Förstärka badhusets livslängd Arena grosvad  1 000

Maskinhall Grosvad 1 000

Saknas eller dåliga automatlarm/utrymningslarm skolor/förskolor 500

AME-lokaler X

Ny förskola Lotorp -  6 avd X

fördelas 2 år, med i inv.anslagen år 2021- 2022

Tillbyggnad Hällestadgården X

Jourboende X

Nytt Säbo 100 platser **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslagen år 2021- 2023

Ny grundskola tätort F-6 inkl särskola F-6, träningsskolan1-9 (10) X

Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslag åren 2021-2023

Verksamhetens investeringar 13 500

Div investeringar i sektorerna inom ram 9 000

Digitaliseringspott till förfogande (beslutas av KS) 750

IT-investeringar 3 750

Summa 165 000

Investeringsanslag 2022 165 000   

Investeringsanslag 2023 165 000   

*) Exploatering Dalsberg och Grosvad 1:3 finansieras med 11 mnkr från 2021 år investeringsanslag. 

Resterande del av kostnaden på 11 mnkr för 2021 finansieras från tidigare 

års investeringsanslag för "exploatering för boende och näringsliv".

**) Fastighetsinvesteringar i "Nytt Säbo" och i "Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola" 
år 2021 avser projekteringskostnader.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till 

kommunfullmäktige för beslut 

4. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 13,5 miljoner kronor som avsats för 

reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll i 

kommunens fastigheter.  

5. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 9 miljoner kronor som avsatts för 

sektorernas investeringar. 

6. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 3,75 miljoner kronor som avsatts för IT-

investeringar. 

7. Att kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel i 

digitaliseringspotten löpande under året. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Prioriterade uppdrag 2021 

 

Sammanfattning 

Utifrån målen i strategiska planen beslutas vid ingången av varje år ett antal 

prioriterade uppdrag i syfte att uppfylla de beslutade målen. 

 

S, C och KD har tagit fram förslag till prioriterade uppdrag för 2021.  

 

 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa förslag till prioriterade uppdrag för 2021 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47) 

Sammanträdesdatum:  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 364   Dnr: KS.2020.1030 

 

Prioriterade uppdrag 2021 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån målen i strategiska planen beslutas vid ingången av varje år ett antal 

prioriterade uppdrag i syfte att uppfylla de beslutade målen. 

 

S, C och KD har tagit fram förslag till prioriterade uppdrag för 2021.  

 

Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut 

nästa möte 

1. Att fastställa förslag till prioriterade uppdrag för 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

 
 

 

 

Prioriterade uppdrag 
2021 
 

S, C OCH KDS FÖRSLAG 
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Prioriterade uppdrag 2021 

  

2 (4) 

Innehåll 
Prioriterade uppdrag för 2021 ............................................................................... 3 

Övergripande ........................................................................................................ 3 
Arbetsgivarperspektiv ........................................................................................... 3 
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Fritid ...................................................................................................................... 4 
Trygghet ................................................................................................................ 4 
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Prioriterade uppdrag 2021 

  

3 (4) 

Prioriterade uppdrag för 2021 
 

Övergripande  
 

 Ta fram en implementeringsplan med utgångspunkt i både nya ÖP samt 
vision 30/35 och ett hållbart samhälle  

 Översyn samt effektivitetsförslag av samtliga sektorers administration och 
överbyggnad  

 Utreda stationshuset utifrån framtida kommunala verksamhetsbehov  

 

Arbetsgivarperspektiv 
 

 Plan för ökad grundbemanning för att minska timvikarier och ge tryggare 
anställningsvillkor  
 
 

Vård och omsorg  
 

 Följ och analysera vad reformen ”god och nära vård” kan innebära för 

Finspångs kommuns verksamheter 

 Utred och ge förslag på förbättringar för Björnkullens lokalisering och 
verksamhet. 

 

Ungdomsarbetslösheten  
 

 Utveckla åtgärder för att aktivt minska ungdomsarbetslösheten  

 

Jämlik skola  
 

 Säkerställa rutiner för en jämlik skola med fokus på höjd måluppfyllelse  
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Prioriterade uppdrag 2021 

  

4 (4) 

Barnkonventionen   

 

 Utarbeta rutiner för att i politiska dokument och beslutshandlingar få med 
barnperspektivet 

 

Agenda 2030 

 

 Utarbeta rutiner för att i politiska dokument och beslutshandlingar få med 
Agenda 2030 perspektiven  

Fritid 

 

 Modernisera bidragsformer till förening utifrån dagens förutsägningar med 
fokus på bl.a. (unga under 7 år, pensionärer, kön, integration, tapp av 
tonåringar och ledarbrist) 

 Utreda fritidsgårdens verksamhet och komma med förbättringsförslag 

 

Trygghet 
 

 Identifiera och genomföra trygghetsskapande åtgärder 

 Ta fram förslag på kommande medborgalöfte med fokus på 
kommuninvånares upplevda trygghet    
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Kommunstyrelsen  

 

 

Internkontroll sektor utbildning november 2020 

 

Sammanfattning 

 
 

Internkontrollen för november månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:  

 Uppföljning av kösituation och beläggning förskolan oktober 2020 

 
Kontrollerna visar: 

Bedömningen är att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas vårdnadshavare 
utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid. 

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor utbildning november 

månad 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

111



 

  

Månadsrapport 

internkontroll 

Nov 2020 - Sektor Utbildning 
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Sektor Utbildning, Månadsrapport internkontroll 2(3) 

Innehållsförteckning 

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

Kösituation och beläggning förskolan ................................................................................................................................ 3 
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Sektor Utbildning, Månadsrapport internkontroll 3(3) 

Utfall 

Kösituation och beläggning förskolan 

Risk: Förskoleplatser saknas 

 

Kontrollmoment Utfall 

Sammanställning av kösituationen.  Ingen avvikelse 

Kommentar Oktober 2020 

 

Sektor Utbildning 

I januari 2020 öppnades det upp för fler barn både på Högklints förskola och Finbo förskola. 

Till sommaren stängdes Kvarnens förskola. 4 personal därifrån började på Högklint vilket genererade ca 20 fler platser 

där. På Finbo förskola minskade vi antalet platser i augusti då det fanns platser på andra förskolor. 

Ljusfalls förskola har fått hålla 13 platser för eventuell nedläggning av dagbarnvårdarverksamheten i Grytgöl. Detta har 

medfört att barn som sökt dit fått plats på andra förskolor istället. 

 

Inför 2021 ser det ut att finnas tillräckligt med platser utifrån kön. Eventuellt får man öppna upp på Finbo förskola igen 

om platser saknas. 

Svårigheten man ser gäller Ljusfalls förskola/dagbarnvårdarhuset. Det är reserverade platser på Ljusfalls förskola som vi 

inte kan erbjuda andra innan något beslut tas. 

 Beläggning förskola 

Tabellen nedan visar antalet inskrivna barn i verksamheten 15 oktober 2020 jämfört med samma period tre år bakåt i 

tiden. 

  

  2017 2018 2019 2020 

Förskola egen regi 990 977 989 983 

Pedagogisk omsorg 

egen regi 

26 25 15 13 

Totalt egen regi 1016 1002 1004 996 

Enskild förskola 83 89 88 101 

Enskild 

pedagogiskomsorg 

16 12 7 - 

I annan kommun 36 27 28 39 

Totalt antal barn 1151 1130 1127 1136 

 

Kösituation i förskolan: 

Önskat placeringsdatum Antal 

201101-201231 5 

210101-210430 65 

210801-211231 49 

 

  

Senast fyra månader innan förskoleplats önskas behöver vårdnadshavare anmäla sina önskemål. Allt fler vårdnadshavare 

anmäler i god tid för att få sitt önskemål om placering vid viss förskola uppfylld. De vårdnadshavare som idag har anmält 

behov kommer att kunna beredas plats. Förvaltningens bedömning är att tillgången till platser är tillfredsställande. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Internkontroll sektor social omsorg november 2020 

 

Sammanfattning 

 
Internkontrollen för september 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 3 2020 
    (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende) 

 

Kontrollen visar:  

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 3 2020 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är totalt 50 ärenden under kvartal 
3, där den enskilde väntat mer än 3 månader på verkställighet av gynnande 
biståndsbeslut eller haft ett avbrott i verkställighet som är längre än 3 månader. Den 
som väntat längst har väntat 1223 dagar. Antalet insatser som inte har verkställts 
eller har avbrott i verkställighet har ökat gentemot föregående kvartal.  

21 insatser korttidsvistelse har haft helt eller delvis avbrott under 140 dagar på 
grund av att kommunen behövde dessa lokaler tillfälligt till kohortvård för covid-19. 
Alla dessa insatser verkställdes igen i slutet av augusti. Brukarna erbjöds 
kompensatoriska insatser vid behov.  

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. 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 

november 2020. 
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Utfall 

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 3 2020 

 

Sektor Social omsorg 

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 3 2020 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är totalt 50 ärenden under kvartal 3, där den enskilde väntat mer än 3 

månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Den som väntat längst har väntat 1223 dagar. Antalet insatser som 

inte har verkställts eller har avbrott i verkställighet har ökat gentemot föregående kvartal. 

21 insatser korttidsvistelse har haft helt eller delvis avbrott under 140 dagar på grund av att kommunen behövde dessa 

lokaler tillfälligt till kohortvård för covid-19. Alla dessa insatser verkställdes igen i slutet av augusti. Brukarna erbjöds 

kompensatoriska insatser vid behov. Ungefär en tredjedel av övriga insatser nedan är verkställda eller avslutade när 

denna rapportering sker. 

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 

pågår för att lösa bristen på servicebostäder. 
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Kontrollmoment Utfall 

 

 

 

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på verkställighet, under 

kvartal 3 2020. 

  

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1223 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1049 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 552 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 448 

Bostad för vuxna SoL - servicebostad Ej verkställt 365 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 317 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 266 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 183 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 126 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 289 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 267 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 247 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 125 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 660 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 562 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 531 

Kontaktperson LSS Avbrott 511 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 356 

Kontaktperson LSS Avbrott 352 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 284 

Kontaktperson LSS Avbrott 254 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 251 

Kontaktperson LSS Avbrott 240 

Kontaktperson LSS Avbrott 213 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 195 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 194 

Kontaktperson LSS Avbrott 176 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 180 

Avlösarservice i hemmet LSS Ej verkställt 106 

21 st insatser Korttidsvistelse LSS Avbrott 140 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
sektor social omsorg, kvartal 3 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. 

I rapporteringen för kvartal 3 ingår 21 insatser korttidsvistelse som har haft helt 
eller delvis avbrott under 140 dagar på grund av att kommunen behövde dessa 
lokaler tillfälligt till kohortvård för covid-19. Alla dessa insatser verkställdes igen i 
slutet av augusti. Brukarna erbjöds kompensatoriska insatser vid behov. Ungefär en 
tredjedel av övriga insatser nedan är verkställda eller avslutade när denna 
rapportering sker. 

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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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 3 2020. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Månadsrapport internkontroll sektor samhällsbyggnad 
nov 2020 

 

Sammanfattning 
 

Internkontrollen för november månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:  

 

 Uppföljning av fastställda mål i ÖP genom beslutade detaljplaner. 

 
Kontrollerna visar: 

Framtagna detaljplaner som antagits, innebär cirka 175 nya bostäder. Ytterligare 

arbete pågår med framtagande av fler detaljplaner.  
 

  

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 

 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor 

samhällsbyggnad november månad 2020. 
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Utfall 

Uppföljning detaljplanearbete 

Risk: Fastställda mål i ÖP uppnås inte. Brist på planlagd mark. 

 

Kontrollmoment Utfall 

Uppföljning av fastställda mål i ÖP genom beslutade detaljplaner.  Ingen avvikelse 

Kommentar Augusti 2020 

 

Fram till september 2020 har detaljplan för Stora Allén, Rejmyre och Dalsberg antagits vilket innebär cirka 175 nya 

bostäder. Arbete pågår med ytterligare detaljplaner. De detaljplaner som ligger närmast för granskning och antagande 

under året 2020 och som medför ytterligare bostäder är LSS Sundsvägen, Kalkugnen 3 och Lotorp 6:7–8. Dessa 

detaljplaner tillskapar möjlighet för totalt ca 60 ytterligare nya bostäder. Detaljplanen för Hårstorp 4:12-18, småindustrin, 

antogs 19 april 2020 och möjliggör för verksamheterna i området att kunna expandera. 

Detaljplaner 

pågående 2020 

Antal 

bostäder 

Antagande 

2020 

Antagande 

2021 

Antagande 

2022 
Kommentar 

Coop Rejmyre  x   
Antagen KS  1 april 2020, laga 

kraft 20 april 2020 

Rejmyre 1:205 12 x   
Antagen  KF 25 mars 2020, 

laga kraft 22 april 2020 

Stora Allén 10 x   
Antagen KF 25 mars 2020, laga 

kraft 22 april 2020 

Dalsberg 150 x   

Granskning  6-22 april 2020, 

antagande KS 17 juni 2020, 

överklagad juli 2020 

Hårstorp 4:12 mfl 

småindustri 
- x   

Antagande KS 19 maj 2020, 

laga kraft 18 juni 2020 

Parkering Högby 1:2  x   

Granskning 30 mars - 15 april 

2020, antagande KS juni 2020, 
laga kraft 18 juni 2020 

Sundsvägen LSS 10 x   

Granskning 30mars - 15 april 

2020, antagande KS 10 juni 

2020, laga kraft 10 juli 2020 

Ny förskola Lotorp - x   
Granskning 12-26 maj 2020, 

antagande KS 26 augusti 2020 

Värmeverket och del 

av Viberga 
- x   

Samråd 5 augusti-29 

september 2020 

Kalkugnen 3 22 x   
Samråd 29 maj-13 juli 2020, 

granskningsbeslut 19 maj 2020 

Lotorp 6:7-8 25 x   

Samråd 8 maj-19 juni 2020, 

granskning 24 juli- 31 augusti 

2020 

 

Fortsättning Detaljplaner pågående 2020 

Byle 1:12  x   
Samråd 6 juli-14 augusti 2020, granskningsbeslut 

KS 10 juni 2020 

Sundsvägen 100  x  
Granskning november 2020, antagande KS kvartal 

1 2021 

Grosvad 1:3 150  x  
Samråd 17 feb-31 mars 2020, granskning kvartal 4 
2020 
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Kontrollmoment Utfall 

Tallgläntan/ Lotorp 20  x  Samråd 2020 

Vistinge 6:24 30  x  Samråd 2020 

Vistinge By 350  x  Samråd 2020 

Bränntorp ?    Samråd 2021 

Stationsområdet 200  x  KS beslut om planuppdrag 1 april 2020 

Lasarettsområdet 200  x  KS beslut planuppdrag 1 april 2020 

Rejmyre kyrkogård 

Rejmyre 1:69 m.fl. 
  x  

Planavtal och markanvisning upprättad KS-beslut 

aug2020 

Grosvad 1:4 (Holmen) 20  x  
Arbetet påbörjas igen, avtal ska upprättas med 

kommunen för sluförande av detaljplanen 

Köpmannen 6 23    Amasten avvaktar 

Skäggebyvägen 

verksamhetsmark 
    

Behov av ytterligare verksamhetsmark 

Kolstad  2:91 (tidigare 

2:1) 
  x  

Bostäder, planavtal ska upprättas 

 

  

Kommande planer      

Kolstad 2:50, 2:70 100   x Planbesked ? 

Grosvad 1:1 16-32    
Vallonbygden har tagit  tillbaka sin 

markanvisningsansökan 

Högby 1:15, 1:16 (De 

Wijks väg) 
30    

Vallonbygden har tagit  tillbaka sin 

markanvisningsansökan 

Viggestorp 5:1 20    Omtag- uppsägning av markanvisning, planavtal 

Folkets park      

 

  

Behov av 

planändringar 
     

Rejmyre (B33)     Säkra byggrätter för befintliga byggnader 

Fallasågen (DP 200)     Ändra plan från bostad till verksamhetsområde 

Nytt naturreservat 

Bönnern 
-    

Uppdrag preciseras i KS 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Antagande av upphävande av del av detaljplan för Byle 
1:12, m.fl. 

 

Sammanfattning 
Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om en 
ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). Detta för att 
möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara kvar 
på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande åtgärd i ett 
område där Skedevivägen medför buller i viss omfattning.  
Förvaltningen har föreslagit att den del av detaljplanen som fastigheten Byle 1:12 
upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på tomten ej heller 
riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för upphävning.  
 
Under samrådet inkom fastighetsägaren till Byle 1:47 om att denna fastighet också 
ska upphävas från byggnadsplanen. Detta har förvaltningen inga invändningar mot 
utan har föreslagit att upphäva även tillfartsvägen till dessa fastigheters då denna 
inte uppfyller sin funktion om dessa fastigheter upphävs från byggnadsplanen.  
 
Under granskningen inkom inga synpunkter eller erinringar mot planförslaget. 
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. anta upphävande av del av detaljplan för Byle 1:12, m.fl.  

 

Bilagor 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Granskningsutlåtande 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 

 

Expediering 
Beslut ska meddelas: 
Sektor Samhällsbyggnad 
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Upphävande av del av detaljplan för 
 

Byle 1:12, m.fl. 

 Planbeskrivning 

Dnr 2020.0159 
2020-10-29 

Antagandehandling 
 

Antagen 20XX-XX-XX 
Laga kraft 20XX-XX-XX 
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Webbplats: www.finspang.se 
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Sammanfattning 

Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om 
en ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). 
Detta för att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genom-
förts ska få vara kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en 
bullerdämpande åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss 
omfattning. Efter samrådet har även önskemål om att upphäva Byle 1:47 in-
kommit.  
Kommunen har föreslagit att den del av detaljplanen som dessa fastigheter 
samt deras tillfartsväg ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvär-
den på tomten ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är fö-
reslaget för upphävning.   
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Om detaljplanen  

Detaljplanens handlingar  

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:  

• Planbeskrivning (detta dokument)  

• Plankarta 

• Behovsbedömning (finns på samhällsplaneringsenheten)  

• Fastighetsförteckning (finns på samhällsplaneringsenheten)  

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) enligt dess lydelse efter 1 juli 2019.   

Förfarande  

Upphävandet av del av detaljplan tas fram med standardförfarande.  

Planprocess och skede  

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden, samråd, granskning och anta-
gande. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planarbetet ge-
nomförs så att alla berörda parter får vara delaktiga och ges möjlighet att på-
verka planeringen. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att lämna 
synpunkter finns medan granskningsskedet är öppet för att framföra an-
märkningar. 

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade 
i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och even-
tuellt mera detaljerat i program. En planprocess med standardförfarande tar 
cirka ett år att genomföra. Här nedan beskrivs planprocessens skeden. 
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Samråd 

Under samrådsskedet blir förutsättningarna allt mer bestämda och ett förslag 
till detaljplan upprättas. Detta förslag skickas ut på samråd till berörda in-
tressenter samt ställs ut för allmänheten. De synpunkter som lämnas från 
fastighetsägare, eventuella hyresgäster, organisationer, myndigheter med 
flera redovisas i en samrådsredogörelse. 

Granskning 

Kommunen ska kungöra förslaget till detaljplan och hålla det tillgängligt för 
granskning under en granskningstid på minst två veckor. Sakägare blir un-
derrättade om granskningen. Efter granskningstiden ska kommunen sam-
manställa inkomna skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. 

Antagande 

Planförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. 

Överklagande 

Antagandet kan överklagas inom tre veckor från den dag beslutet satts upp 
på kommunens anslagstavla. De som senast under granskningstiden skriftli-
gen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda har rätt att 
överklaga planbesluten.  

Beslut som fattas med stöd av plan- och bygglagen kan överklagas till läns-
styrelsen, därefter till mark- och miljödomstolen och efter det, som sista in-
stans, till mark- och miljööverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd till 
mark- och miljööverdomstolen. 

Handlingar 

Till planen hör följande handlingar: 

• Plankarta 

• Planbeskrivning 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan 

• Fastighetsförteckning 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att upphäva del av byggnadsplanen B24 på 
fastigheten Byle 1:12 för att möjliggöra byggnationen av ett plank ut mot 
vägen. Därefter kom sedan önskemål från fastighetsägare av Byle 1:47 att 
även deras fastighet skulle upphävas.  
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5 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luft-
kvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i sam-
hällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utom-
husluft 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, ar-
senik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där sam-
verkar 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 

Tisnaren som är belägen ca 300 meter från området som upphävs. Tisnaren 
har en god ekologisk status men dock har sjön inte en kemisk status som 
kan anses vara god. Det som gör att sjön inte uppnår en god kemisk status är 
kvicksilverhalten i vattnet som överskrider gränsvärdet. Samtliga vattenföre-
komster i Sverige anses dock överskrida detta gränsvärde. En annan anled-
ning till att sjön inte uppnår en god kemisk status enligt MKN är de poly-
bromerade difenyletrar som bland annat sprids till Sveriges sjöar genom at-
mosfäriskt nedfall från långväga lufttransporter (försurat regn). Därmed bör 
inte ett upphävande av del av detaljplanen påverka MKN negativt då det inte 
är det området som upphävs som bidrar till att dessa gränsvärden överskrids.  

Riksintresse 

Inga riksintressen finns i området.  

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget i de norra delarna av Finspångs kommun, längsmed 
sjön Tisnaren och strax sydväst om Byle tätort.  

 

 

1 Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013. 
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Markägoförhållanden 

Marken inom upphävandeområdet ägs av privatpersoner. 

 

 

Området för upphävande markerat med rött, området är cirka 0,85 ha stort. 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 
området som planlagt.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

På platsen finns i dagsläget en byggnadsplan för ett antal fastigheter där fas-
tigheten Byle 1:12 och Byle 1:47 ingår. Denna byggnadsplan har benäm-
ningen B24 (Dnr: 05-SKI-673). Delar av denna föreslås upphävas. Den del 
som föreslås upphävas presenteras i bilden nedan.  
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Miljöbedömning 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella byggnads-
planen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan. Upphävandet är endast 
av administrativ art.  

Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL behöver därför 
inte upprättas för aktuell detaljplan.  

Strandskydd 

Området är inte belagt med strandskydd.  

Kommunala beslut i övrigt 

Den 9 december 2019 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av 
kommunstyrelsen att upphäva del av detaljplan B24 (Dnr: KS.2019.0610).  

Planförslaget bedöms inte strida mot kommunala riktlinjer eller 
styrdokument.  

Planförslag och konsekvenser 

Gator och trafik 

I planområdet finns ingen gata eller trafik. Dock finns det gata och väg i di-
rekt anslutning till planområdet men ingen förändring bedöms ske utifrån 
planförslaget. Den lilla vägen som närmast fastigheten är en grusväg som 
används främst som en tillfartsväg. Skedevivägen som går genom Byle bin-
der samman Södermanland med Östergötland och Finspång med Vingåker.  
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Natur 

I det område som föreslås upphävas finns möjligtvis miljövärden då områ-
det ligger i en trakt med mycket höga naturvärden. Dessa miljövärden bör 
dock inte påverkas då de är placerade på privatpersoners fastighet och ingen 
förändring planeras ske vad gäller den frågan.   

Kulturmiljö 

I planområdet finns inga kända fornlämningar eller annan kulturellt viktig 
miljö.  

Störningar och riskfrågor 

Ingen negativ påverkan gällande risk och säkerhet förväntas utifrån planför-
slaget.  

Förorenad mark 

Inga kända markföroreningar finns i området.  

Buller 

Bullernivåer vid fasad förväntas minska av upphävandet av del av befintlig 
detaljplan då det möjliggör för byggnation av plank längsmed fastighets-
gränsen som fungerar som en bullerdämpande åtgärd. Från fastigheten Byle 
1:12 är det ca 50 meter till Skedevivägen som har en hastighetsgräns på 50 
km/h. Enligt Boverkets och Sveriges Kommuner och Landstings informat-
ionsblad ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” så kommer en ekvivalent ljud-
nivå att hamna på 62 dBA vid ca 5000 fordonsrörelser per dygn. Detta är 
dock vid 10 meter från vägmitt medan fastigheten Byle 1:12 ligger på ca 50 
meter från vägmitt. 62 dBA minus avståndet på 50 meter med en mjuk mark 
mellan väg och fastighet gör att den ekvivalenta bullernivån hamnar på ca 
55 dBA. På fastigheten Byle 1:12 har också ett plank uppförts vilket sänker 
bullernivån ytterligare. Även för Byle 1:47 är inte buller ett problem enligt 
samma diagram då bullernivån hamnar på 56 dBA ekvivalent ljudnivå. Det 
är dock räknat med 5500 fordonsrörelser per dygn och om man tar bort 500 
rörelser per dygn är det rimligt att anta att den ekvivalenta nivån hamnar un-
der 55 dBA vid bostadsfasaden. Även 5000 rörelser är högt räknat och troli-
gen inga mängder som uppnås på denna vägsträcka.  

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Dagvattenhanteringen inom det område som upphävs kommer att i framti-
den att avvattnas på samma sätt som det gör på platsen för tillfället.  
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Genomförande av detaljplan 

Administrativa frågor 

Upphävande har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum be-
slutet vinner laga kraft.  

Organisatoriska frågor 

Upphävandet handläggs med ett standardförfarande. Efter granskning upp-
rättas ett granskningsutlåtande där framförda synpunkter redovisas och 
kommenteras.  

Preliminär tidplan 

Tidplanen kan komma att ändras under framtagandet av upphävning av del 
av B24 (Byggnadsplan 24).  

Planering:  
Samråd om detaljplan Våren 2020 
Granskning av detaljplan Hösten 2020  
Detaljplan laga kraft * Vinter 2020/2021 

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommun-
styrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett över-
klagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till 
två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomfö-
randet. 

Avtal, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor 

Upphävandet av del av detaljplanen kräver inga nya fastighetsbildningsåt-
gärder.  

Efter att planändringen vinner laga kraft kommer det område som avses 
upphävas att vara planlöst.  

Fastigheten som berörs av upphävandet är i privat ägo.  

Ekonomiska frågor 

Upphävande av byggnadsplan bekostas av privatpersoner genom planavtal.  

Deltagande i planarbetet 

Tjänstemän 

Kommunens tjänstemän har deltagit i arbetet.  
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Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Filip Ardryd 
Planförfattare 
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 Dnr 2020.0159 
Fastighetsförteckning 
2020-10-07 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se  Webbplats www.finspang.se 

Detaljplan för 

Upphävande av byggnadsplan B24,  

fastigheten Byle 1:12, m.fl.  

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Byle 1:12 Birger Schlaug, Lena Rosén Schlaug, Sagoliden 
102, 64394 Vingåker.  

Byle 1:47 Anna Kristina Margareta Molberg, Byle 101, 
64394 Vingåker.  

 

Samfälligheter inom planområdet 

Byle S:1 Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, 
Byle 2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3. 

 

 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Byle 1:7 Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394 
Vingåker 

Byle 1:34 Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394 
Vingåker 

Byle 1:63 Barbro Wasborg, Skedevivägen 410, 64394 
Vingåker.  

Byle 1:64 Claes Nilsson, Byle Östergården 305, 64394 
Vingåker.  

Byle 1:65 Magnus Hägnefelt, Hagagatan 16 LGH 1201, 
11348 Stockholm.  

Ebba Hägnefelt, Friluftsvägen 10 LGH 1002, 
18129 Lidingö.  

Byle 1:66 Tomas Eriksson, Skedevivägen 418, Lindes-
borg, 64394 Vingåker.  
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Byle 1:67 Ingemar Haglund, Byle 104, 64394 Vingåker.  

Byle 2:4 Hans Erik Wallin, Byle Västergården 204, 
64394 Vingåker.  

Byle 2:5 Henrik Hertzberg, Elinshällsvägen 14, 18190 
Lidingö.  

Louise Hertzberg, Norra Agnegatan 45 LGH 
1402, 11229 Stockholm.  

Byle 2:11 Eva Jonsson, Peter Jonsson, Formaregatan 2, 
58737 Linköping.  

Byle 2:17 Ann-Charlotte Hultman Andersson, Stora Sjö-
getorp 1, 64392 Vingåker.  

Byle 2:34 Nils Torbjörn Pettersson, Skedevivägen 419, 
64394 Vingåker.  

Byle 2:36 Finspångs kommun, 61280 Finspång.  

Byle 2:37 Vivianne Lind Pousar, Jan Erik, Pousar, Kales 
väg 10, 64394 Vingåker.  

Byle 2:38 Sixten Karlsson, Anita Larsson, Kales väg 8, 
64394 Vingåker.  

Byle 2:39 Mats René Vallin Lindqvist, Elisabeth Charlotta 
Vallin, Kales väg 6, 64394 Vingåker.  

Byle 2:40 Rolf Lennart Olsson, Kales väg 4, 64394 Vingå-
ker.  

Byle 2:41 Mårten Olofsson, Kales väg 2, 64394 Vingåker.  

Byle 2:42 Ann- Margrethe Thorin, Tisnarevägen 10, 64394 
Vingåker.  

Byle 2:43 Pirkko Johansson, Tisnarevägen 8, 64394 Vin-
gåker.  

Byle 2:45 Finspångs kommun, 61280 Finspång.  

Byle 2:46 Finspångs kommun, 61280 Finspång.  

Byle 2:47 Finspångs kommun, 61280 Finspång.  

Byle 2:48 Cecilia Holmgren, Tisnarevägen 6, 64394 Vin-
gåker.  

Byle 2:49 Karin Bolander, Johan Bolander, Banvägen 8 
LGH 1101, 18278 Stocksund.  

Byle 2:50 Kalefjärdens fastigheter, Byle Tisnaräng 1, 
64394 Vingåker.  

Byle 2:51 Ann- Christine Svensson, Rolf Stefan Olsson, 
Kales väg 5, 64394 Vingåker.  
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Filip Ardryd 
Planförfattare 

Byle 2:52 Finspångs kommun, 61280 Finspång.  

Byle 2:53 Susanne Veronica Yvonne Vallin, Harald Vall-
in, Tisnarevägen 3, 64394 Vingåker.  

Byle 2:54 Helena Adasevic, Dragan Adasevic, Kales väg 
3, 64394 Vingåker.  

Byle 2:55 Ove Petersson, Tisnarevägen 5, 64394 Vingåker.  

Byle 2:56 Bo Olofsson, Kales väg 1, 64394 Vingåker.  

Byle 2:57 Lena Söderström Björn, Tomas Björn, Kales väg 
12, 64394 Vingåker.  

Byle 2:58 Torgny Andersson, Gullevi Eriksson, Kales väg 
14, 64394 Vingåker.  

Byle 2:59 Louise Palmerud, Kales väg 16, 64394 Vingå-
ker.  

Byle 2:60 Kjell Johansson, Ann- Katrin Andersson, Kales 
väg 18, 64394 Vingåker.  

Byle 2:61 Christian Johansson, Ida Johansson, Kales väg 
20, 64394 Vingåker.  

Byle 2:62 Lennart Westerlund, Nedre Torekällgatan 3, 
15172 Södertälje.  

Byle 2:67 Mikael Wasborg, Malin Terése Waborg, Skede-
vivägen 409, 64394 Vingåker.  

Sågartorpet 1:3 Percy Nils Lennart Olsson, 64394 Vingåker.  

 

SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Byle S:1 Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle 
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3.  

Byle S:5 Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle 
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3. 

Byle S:7 Byle 1:41, Byle 1:64, Byle 2:17, Byle 2:18, Byle 
2:4, Byle 2:5, Sågartorpet 1:3. 

Byle GA:3 Byle 2:37, Byle2:38, Byle 2:39, Byle 2:40, Byle 
2:41, Byle 2:42, Byle 2:43, Byle 2:48, Byle 
2:50, Byle 2:51, Byle 2:52, Byle 2:53, Byle 
2:54, Byle 2:55, Byle 2:56, Byle 2:57, Byle 
2:58, Byle 2:59, Byle 2:60, Byle 2:61.  

 

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

Detaljplan för 

Upphävande av del av detaljplan för Byle 1:12, m.fl.  

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Samrådsskede 

Detaljplanen för Byle 1:12 – Upphävande, har varit utställd för samråd under tiden 3 juli 2020 
till 14 augusti 2020. 

Samrådsmöte hölls i Ekesjö förskola den 11 augusti kl. 18:00-20:00.  

Granskningsskede 

Detaljplanen för upphävande av del av detaljplan för Byle 1:12, m.fl. har varit utställd för 
granskning under tiden 13 oktober 2020 till 27 oktober 2020. 

Inkomna yttranden Samråd 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum Anmärkning 

1. Länsstyrelsen 2020-08-11 Nej 

2. Trafikverket 2020-07-02 Nej 

3. Naturskyddsföreningen 2020-07-13 Nej 

4. Vattenfall 2020-07-22 Ja 

5. Lantmäteriet 2020-07-03 Ja 

 

Sakägare 
  

6. Sakägare 1 2020-07-08 Nej 

7. Sakägare 2 2020-07-04 Ja 

 

Inkomna yttranden Granskning 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum Anmärkning 

1. Naturskyddsföreningen 2020-10-13 Nej 

2. Länsstyrelsen 2020-10-16 Nej 

3. Lantmäteriet 2020-10-19 Nej 
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4. Trafikverket 2020-10-19 Nej 
5. Skanova 2020-10-20 Nej 

6. Vattenfall 2020-10-21 Nej 

 

Synpunkter på samrådshandlingen 

4. Vattenfall Kommentar 

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av området 
vilket visas av bifogad karta. Blå streckad linje = 0,4 kV låg-
spänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt, 
hänvisar till https://www.ledningskollen.se/ för att få kabelut-
sättning. 
 
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, markni-
vån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funkt-
ionen eller driften av nätägarens anläggningar. 
 
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vat-
tenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som 
framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befint-
liga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden 
av genomförandet. 
 
Vid schaktningsarbeten skall kabelutsättning beställs via: 
https://www.ledningskollen.se/. Om ärendet brådskar kontakta 
Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för 
utryckningen debiteras då beställaren. Ska även beställa be-
vakning via: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/bevakning/. 
 
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs 
av Vattenfall, men bekostas av exploatören. 

Noteras 

 

5. Lantmäteriet Kommentar 

Det bör förtydligas i ärendemeningen för 
planbeskrivningen att det är ett upphävande av 
del av detaljplan så att det inte tolkas som att 
det är hela detaljplan som upphävs.  

Lantmäteriet har i övrigt inget att erinra mot 
planförslaget.  

Ärendemeningen har justerats.  
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7. Sakägare 2 Kommentar 

Det finns från min sida ingenting att invända 
mot den begäran om upphävning 
av detaljplanen. 
 
Däremot en undran varför inte min fastighet 
Byle 1:47 ingår i detta? 
Den ligger ju nedanför Byle 1:12 och vid 
samma enskilda väg. 
Det vore väl logiskt att även den innefattas av 
beslutet att upphäva detaljplanen. 
 

Diskussion med fastighetsägaren har genom-
förts, vilket resulterat i att även denna fastighet 
föreslås upphävas.  
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Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från 8 olika sakägare inkom under samrådstiden och granskningstiden. Med anledning 
av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av planförslaget.  
Revideringar efter samrådet: 

▪ Planområdet har utökats för att ta med fastigheten Byle 
1:47 samt den tillfartsväg som går till dessa fastigheter.  

▪ Ärendemeningen har justerats.  

 

Fortsatt arbete 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen.  

 

 

Planeringsenheten 

Filip Ardryd 
Planarkitekt 
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Checklista för undersökning om 

betydande miljöpåverkan detaljplaner

Datum: 2020-05-05
Dnr.: 2020.0159

1 (7)

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 
miljöbalkens MKB-förordning

Planens beteckning Detaljplan för Byle 1:12

Planens syfte och 
lokalisering

Planens syfte är att upphäva del av B24 för att kunna möjliggöra 
byggnation av plank där det idag är prickmark. 

Förhållande till andra 
planer

Upphäver del av B24. 

Tidigare 
miljöutredningar 
inventeringar

Kommunens bedömning
Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning 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 miljökvalitetsnorm kommer att överskridas. 

Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen 
eller i särskild MKB.
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens 
bestämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument 
utvärderas eller kommenteras. 

Förordnanden, skydd och 
tillståndskrav
- 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 
vattenverksamhet eller markavvattning enligt 11 
kap miljöbalken?

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 
miljöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen 
medger har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att 
genomförandet av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan 
medges. Kommunen 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 
bilaga 2 och 4

Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning.

Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Befolkning
Sammanhängande grönstråk 
och grönytor i tätort.

X

Rekreationsområde X

Tyst/ostörd miljö X

Barriäreffekter X Bör inte ge upphov till en barriäreffekt då 
det sedan tidigare funnits en granhäck på 
platsen.  

Social miljö som 
aktivitetsplats, träffpunkter, 
föreningsliv

X

Trygghet i utemiljöer X Trygghet kan antas öka då planket kommer 
att ha bullerdämpande effekter. 

Kulturmiljö X

Människors hälsa och säkerhet
Vattenskyddsområde eller 
risk för dricksvattenbrunnar

X

Skredrisk X

Översvämningsrisk X

Lokalklimat X

Ljusförhållanden X

Radon i mark X Finspång kommuns generella inställning är att all 
byggnation ska genomföras radonsäkert.
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Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Gifter i miljön och 
markföroreningar

X

 60

LAeq,24h 

 70 
LAeq,24h 
70 
LAmax,24

Buller från omgivning och till 
omgivning

X Enligt förordningen 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 anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden 
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter 
men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Buller vid fasad? X  60

LAeq,24h 

EMF/strålning X

Mängden av hälsofarliga 
ämnen i luft (verksamheter, 
trafik, uppvärmning, partiklar, 
lukt, allergener etc)

X

Mängden hälsofarliga ämnen i 
vatten

X

Olycksrisk - farligt gods och 
farliga ämnen.

X

Olycksrisk - trafiksäkerhet X

Trafiksituationen inom och 
utom planområdet

X

Kommer detaljplanen att ge 
upphov till betydande ökning 
av fordonstrafik

X

Mark, vatten och Miljö
Geologi/hydrologi (nivå, 
riktning tillgång)

X

Alstrande av föroreningar till 
mark

X

Grundvatten (kvalité) X

Ytvatten (nivå, riktning, 
tillgång kvalité)

X
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Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Naturmiljö och vattenmiljö
Skyddsvärd naturmiljö X

Kända skyddsvärda arter X

Speciella särdrag i 
naturmiljön och vattenmiljön 
och sammansättningen av 
växt/djurarter.

X

Rödlistad eller hotad 
växt/djurart 

X

Möjligheten för flora och 
fauna att röra sig mellan olika 
områden.

X

Hushållning med resurser
Alstringen av avfall X

Landskaps-/ stadsbild X
 Helt



Delvis



Inte 
alls    


Nyttjandet av befintlig 
infrastruktur, 
(el,tele,väg,värme,VA,etc) 

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24. 

Nyttjandet av befintliga 
byggnader

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Nyttjandet av närliggande 
service,(lokaltrafik, affär, 
fritidsanl. etc.) 

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Fastighetsnära källsortering Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Människors möjlighet att gå 
eller cykla som mest 
rationella färdsätt.

Ingen förändring kommer att ske vid ett 
upphävande av del av B24.

Möjlighet att nyttja odlingsbar 
mark

X

152



Sid 6 (7)

Kan planens 
genomförande 
påverka:

Låg risk eller 
positiv påverkan

R
isk för 

påverkan

R
isk för B

M
P

Kommentarer, kunskapsläge, 
åtgärder, förbättring. Påverkans art: 
Kumulativa, synergiska, reversibilitet, 
lokalt gränsöverskridande och 
allvarlighetsgrad bör beaktas. Positiv 
påverkan bör motiveras.

Sammanhängande orört 
markområde.

X

Riksintressen
MB 3 kap 2 § 

- om skyddet för opåverkade 
områden

X

MB 3 kap 3 §

-om särskilt känsliga områden ur 
ekologisk synpunkt

X

MB 3 kap 4 §

- om jord- och skogsbruk

X

MB 3 kap 5 §

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket

X

MB 3 kap 6 §

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet

X

MB 3 kap 8 §

- om områden lämpliga för vissa 
anläggningar.

X

MB 3 kap 9 §

- om totalförsvarets behov

X

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge
Ger planen förutsättningar till 
miljöfarlig verksamhet?

X

Kan planen reglera 
miljöfarliga verksamheten? 
Alternativ reglera skyddsåtgärder 
som minimerar störning eller 
påverkansnivån?

Ger inte förutsättningar för miljöfarlig verksamhet. 

Påverkar planen 
byggnadsminne, fornminne, 
världsarv etc?

X
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Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge
Innebär planen 
kompletteringsbebyggelse 
eller förtätning av tätorten?

X Upphävande av del av B24 genomförs för att 
möjliggöra en kompletteringsbebyggelse i form av 
ett plank. 

Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge
Frisk Luft X
Grundvatten av god kvalité X
Levande sjöar och vattendrag X
Myllrande våtmarker X
Ingen övergödning X
Bara naturlig försurning X
Levande skogar X
Ett rikt odlingslandskap X
God bebyggd miljö X
Giftfri miljö X
Säker strålmiljö X
Skyddade ozonskikt X
Begränsad klimatpåverkan X
Ett rikt växt och djurliv X

Upprättad av:

Filip Ardryd 
Planarkitekt
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Lina Alm 

2020-10-28  1 (1)  

Dnr KS.2020.1055  

  

 

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  

 

 

Yttrande samråd ny översiktsplan Motala 

 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådshandlingen för 

Motala kommuns nya digitala översiktsplan. 

 

Finspångs kommun ser positivt på att Motala jobbar digitalt med förslaget till ny 

översiktsplan. Det gör det möjligt att öka tillgängligheten och kunskapen kring 

samhällsplanerings roll i samhällsutvecklingen. 

 

Under avsnitt 3.1.6 Motala i omvärlden, finns en beskrivning av Motalas 

mellankommunala relationer. Som grannkommun, men också en kommun som 

gränsar till flera andra regioner skulle Finspångs kommun gärna se en utveckling 

i resonemanget kring hur de mellan-regionala och mellankommunala frågorna 

kan lyftas och stärkas under planperioden. 

 

Finspångs kommun ser fram emot att fortsatt utveckla den goda dialog och 

samarbete som finns mellan kommunerna. 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Att ställa sig bakom ovanstående yttrande till Motala kommun 

 

 

 

 

156



  

 

Carina Storm 

2020-10-29  1 (1)  

Dnr KS.2020.1159  

  

 

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  

 

 

Taxor 2021 för vatten och avlopp och avfallshantering 
samt övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagstiftning och ägardirektivet till Finspångs Tekniska Verk AB ska 
kommunfullmäktige fastställa taxor för vatten och avlopp respektive 
avfallshantering för 2021. Övriga taxor fastställs av bolaget men kommunstyrelsen 
ska informeras om avgifterna. 
 
Finspångs Tekniska Verk AB har vid styrelsemöte 13 oktober 2020 behandlat taxor 
för 2021. Bolagets beslut framgår i styrelseprotokollet av punkt 5 Ekonomi. 
Styrelsen föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp med 9 % och att taxa 
för avfallshantering behålls oförändrad. Styrelsen beslutade att fjärrvärmetaxan för 
år 2021 ska höjas med 1 % Övriga taxor föreslås lämnas oförändrade.  
Finspångs Tekniska Verk har också lämnat in en skrivelse daterad 2020-10-29 med 
information om taxorna. 

 

Förslag till beslut 

1. Att Finspångs Tekniska Verk AB med styrelseprotokollet 2020-10-13 och 
skrivelsen 2020-10-29 överlämnat information om fjärrvärmetaxa och övriga 
taxor för 2021 till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

2.  Att fastställa taxa för vatten och avlopp för 2021 med taxehöjning på 9 % 
enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2020-10-13. 
 

3. Att fastställa oförändrad taxa för avfallshantering för 2021 enligt Finspångs 
Tekniska Verks styrelseprotokoll 2020-10-13. 
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Finspång 29-10-2020 
 

 

 
 
 
 
 

Finspångs Tekniska Verk AB  
612 80 Finspång  
Besök: Norrköpingsvägen 32  
 

www.finspangstekniska.se 
kundservice@finspangstekniska.se 
 
 
 

Telefon: 0122-851 80   
Org.nr: 556045-8811 
 

Förslag och information om taxor 2021 
 
Styrelsen har beslutat att höja Fjärrvärmetaxan med 1,0 % under 2021. Höjningen sker lika 
mycket på kapacitetsavgifter och på energiavgiften.  
 
Styrelsen i Finspångs Tekniska Verk har fastslagit att föreslå en ökning av nivån i VA-taxan 
med 9 %. Höjningen avser brukningsavgifterna och anläggningsavgifterna.  
Vidare föreslås att Avfallshanteringstaxans nivå behålls oförändrad för 2021. 
 
Den avgiftsfinansierade verksamheten som ordnar vattentjänster enligt Lag om allmänna 
vattentjänster står fortsatt inför stora utmaningar bland annat på grund av klimatförändringar, 
åldrande anläggningar och ett åldrande ledningsnät. Avgiften behöver enligt bransch-
organisationen Svenskt Vatten fördubblas på 20 år för att branschen ska klara framtidens krav.  
 
Historiskt har fokus varit att jämföra olika kommuners taxor krona för krona utan hänsyn till 
skillnader i geografisk spridning och befolkningstäthet. Det är nödvändigt att brukningstaxan 
istället motsvarar respektive kommuns behov och ambitionsnivå att hantera klimatförändringar 
och vidmakthålla en fungerande VA- anläggning.  
 
Finspångs Tekniska har under senaste åren arbetat med att stärka organisationen och öka 
reinvesteringar i Va-anläggningar för att möta framtidens krav. Inför 2021 planeras några större 
investeringar i framförallt Axsäters reningsverk och pumpstationer för att säkerställa de 
utsläppskrav vi har och säkra en fortsatt stabil drift över tid. Även på nätsidan planeras flera 
omläggningar och vi ser ett klart behov av att fortsätta hålla ett högre nivå i driften för att säkra 
en god vattenkvalitet. I planerna ligger även åtgärder för att möta de krav som kommer på oss 
som VA-huvudman i och med de framtida planerna för Finspångs tillväxt, dels för att säkra 
befintliga anläggningar, dels för att ha täckning för de kostnader som beräknas komma i och 
med de planerade exploateringarna inom kommunen samt bildande av nya 
verksamhetsområden för VA. 
 
Vi har utöver detta en vikande förbrukning på vatten inom kommunen. Framförallt för att 
industrier och större bostadsfastigheter investerar för att minska sin förbrukning. Den minskade 
förbrukningen leder till minskade intäkter för Finspångs Tekniska i en större omfattning än det 
påverkar våra kostnader. Till största delen är våra kostnader för vattenproduktion fasta och en 
liten del är rörlig i förhållande till hur mycket vatten vi producerar. Den vikande förbrukningen 
bidrog till det underskott inom VA-området som redovisades för 2019. Under 2020 har åtgärder 
vidtagits för att rätta till obalansen och med föreslagen taxehöjning beräknar vi att vi får en 
balans samtidigt som vi fortsätter våra satsningar. 
 
Ökningen på brukningsavgiften motsvarar 909 kr/år för en genomsnittlig villakund och efter 
höjningen är brukningsavgift för denna villakund 10 911 kr/år.  
 
 
2020-10-29 
 
 
 
Mikael Andersson   
VD     
 
Bilagor  
1: Taxa för Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2021 
2. Avfallshanteringstaxa 2021 
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Taxa 2021 för Finspångs kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning  
 
Taxan fastställs av kommunfullmäktige. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Finspångs Tekniska Verk AB. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Finspångs Tekniska Verk AB. 
 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Finspångs kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 § i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om 
allmänna vattentjänster är uppfyllda. 
 
§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.  
Medbostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 
 
Exempel på sådana byggnader är: 
 
Kontor  Förvaltning   Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler  Sporthallar 
Hotell  Restauranger 
Hantverk  Småindustri 
Utbildning  Sjukvård 
 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 
med bostadsfastighet. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
 
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om 
sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är 
tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 02 10 53 som en lägenhet. För kallförråd och liknande räknas varje påbörjad 450-tal m² 
som en lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän 
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 
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§ 4 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från 
fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark Ja Ja 

 
 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren 
informerats om detta. 
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 
ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster 
är uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5-13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 5 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

  2021 2020 
  Utan 

moms  
Med moms Utan 

moms  
Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
 
34 880 kr  

 
 
43 600 kr 

 
 
32 000 kr  

 
 
40 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df, 

 
 
58 100 kr  

 
 
72 625 kr 

 
 
53 300 kr  

 
 
66 625 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 23,00 kr  28,75 kr 21,20 kr  26,50 kr 
d) en avgift per lägenhet 29 100 kr 36 375 kr 26 700 kr 33 375 kr 
e)  
* 

en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

 
 
 
2 910 kr 

 
 
 
3 637,50 kr 

 
 
 
2 670 kr  

 
 
 
3 337,50 kr 

 
* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) 
tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) 
lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta 
som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 
a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b), d) och e). 
För fastigheter taxerade som villor eller småhus tas avgift ut endast intill ett belopp som 
motsvarar en tomtyta på max 2 000 m2. 
 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
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5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 
 
§ 6 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

  2021 2020 
a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

Utan moms  
 
34 880 kr  

Med moms 
 
43 600 kr 

Utan moms  
 
32 000 kr  

Med moms 
 
40 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

65 100 kr  81 375 kr 59 700 kr  74 625 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 
 28,80 kr  36,00 kr 26,40 kr  33,00 kr 

d) en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten 
sker utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

2 910 kr  3 637,50 kr 2 670 kr  3 337,50 kr 

Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas 
ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i 
detta inte lagts respektive upprättats. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) 
lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för 
verksamheten på fastigheten. 
 
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 
tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 
1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
 
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% -  
Grundavgift för Df, om FP för Df 
inte upprättats 5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), 
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra 
stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% -  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall 
erläggas reducerade avgifter enligt följande: 
 

Avgifter för framdragen servisledning 
En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP  5.1 b)  30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift  5.1 c)  30% 50% - 20% 
Lägenhetsavgift  5.1 d)  30% 50% - 20% 
Grundavgift Df utan FP  5.1 e) - - 100% - 
Avgift per uppsättning FP  6.1 b)  30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift  6.1 c)  30% 50% - 20% 
Grundavgift Df utan FP  6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) 
respektive 6.1 d). 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
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Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) även om 
servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 
 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
40 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till 
följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 

 2021 2020 
 Utan moms Med moms Utan moms Med moms 
en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 23,00 kr  28,75 kr 21,20 kr  26,50 kr 

 
§ 10 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 11 
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga 
inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande 
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 
 
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande 
meddelats eller ändrat förhållande –t ex ökning av tomtyta –inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 
ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalas. 
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§ 12 
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 
 
12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 
 
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 13–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 
§ 13 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 

  2021 2020 
  Utan moms i 

kronor 
Med moms i 
kronor 
 

Utan moms i 
kronor 

Med moms 
i kronor 

a) en fast avgift per år 
     

 Bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet     

 Utan mätare  2 940,00 3 675,00 2 696,00  3 370,00 
 Qn 2,5 m3/h (5 m3)  2 940,00 3 675,00 2 696,00  3 370,00 
 Qn 6 m3/h (10 m3)  5 435,00  6793,75 4 986,40  6 233,00 
 Qn 10 m3/h (20 m3)  9 800,00  12 250,00 8 988,00  11 235,00 
 Qn >10 m3/h (50 mm)  17 100,00 21 375,00 15 728,80  19 661,00 
 Qn >10 m3/h (80 mm)  37 450,00  46 812,50 34 357,60  42 947,00 
      
 Annan fastighet     
 Qn 2,5 m3/h (5 m3)  5 270,00 6 587,50 4 837,00  5 650,00 
 Qn 6 m3/h (10 m3)  13 645,00 17 056,25 12 519,00  14 625,00 
 Qn 10 m3/h (20 m3)  27 408,00 34 260,00 25 145,00  29 375,00 
 Qn >10 m3/h (50 mm)  56 800,00 71 000,00 52 109,00  60 875,00 
 Qn >10 m3/h (80 mm)  109 165,00 136 456,25 100 152,00  117 000,00 
 Qn >10 m3/h (100 mm)  152 700,00 190 875,00 140 063,00 163 625,00 
      
b) en avgift per m3 levererat 

vatten  
 

31,26 35,85 28,68 35,85 

c) en avgift per år och lägenhet 
eller lägenhetsekvivalent för 
 

    

 Villor och småhus med max två 
lägenheter  1 120,00 1 284,00 1 027,20 1 284,00 

 Övriga  
 816,00 1 020,00 749,00 936,25 

 
 
 
13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V  S  Df  Dg 
Fast avgift 13.1 a) 40% 40% 10% 10% 
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Avgift per m3  
 

13.1 b)  40%  60%  -  - 

Avgift per lägenhet  13.1 c)  20%  20%  30%  30% 
 
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 75 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 
 
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett 
belopp motsvarande 80 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste 
hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid 
ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek 
inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta 
förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av 
frågan hos Statens va-nämnd. 
 
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av § 17. 
 
13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 10 % av avgiften enligt 13.1 b). 
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§ 14 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga brukningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 

 Utan moms  Med moms 
en avgift per m2 allmän platsmark 
för bortledning av dagvatten 1,17 kr  1,46 kr 

 
§ 15 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- 
eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 
fastighetsägaren. 
 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 
 
§ 16 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
 

  V  S  Df  Dg 
Fast avgift 13.1 a)  40%  40%  10%  10% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
§ 17 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller tvingats vidta åtgärd på grund 
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet där vattentillförseln stängts av eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits debiteras följande avgifter. Om begäran av åtgärd beställs 5 arbetsdagar innan 
åtgärd debiteras 50% av avgiften 

 2021 2020 
 Utan moms  Med moms Utan moms Med moms 
Nedtagning av vattenmätare 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr 
Uppsättning av vattenmätare 640 kr 800 kr 640 kr 800 kr 
Avstängning av vattentillförsel  640 kr  800kr 600 kr  750 kr 
Påsläpp av vattentillförsel  640 kr  800 kr 600 kr  750 kr 

 2021 2020 
 Utan moms Med moms Utan moms Med moms 
Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 640 kr  800 kr 640 kr  800 kr 

Undersökning av vattenmätare  1 260 kr  1 575 kr 1 260 kr  1 575 kr 
Byte frusen vattenmätare  1 444 kr  1 805 kr 1 444 kr  1 805 kr 
Länsning av vattenmätarbrunn  504 kr  630 kr 504 kr  630 kr 
Förgäves besök  504 kr  630 kr 504 kr  630 kr 
Extra mätaravläsning  204 kr  255 kr 204 kr  255 kr 
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För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg 
om 60 % av ovan angivna belopp. 
 
§ 18 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 
beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
§ 19 
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt 
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt 
mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i § 13 
och 15.  
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggandedebiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
§ 20 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans 
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund 
av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller 
annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 
 
 
  

Ny räkning (begärd av kund)  300 kr  375kr 300 kr  375kr 
Rådgivning och undersökning hos 
kund (begärd 
av kund)  

504 kr  630 kr 504 kr 630 kr 

Olovligt öppnade eller stängt 
servis  

3 144 kr  3 930 kr 2 940 kr  3 675 kr 

Olovlig borttagning av 
vattenmätare (bruten plombering) 

800 kr 1 000 kr 2 940 kr 3 675 kr 
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TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 21 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt § 15, 
som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 
 

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolarna 
jämlikt 53§ lagen om allmänna vattentjänster. 
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Avfallshanteringstaxa 2021 
Finspångs kommun. Gäller från och med 2021-01-01. 
Priser inklusive moms. 

 
 

ALLMÄNT 
För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling, återvinning av avfall samt 
kostnader för planering och tillsyn enligt miljöbalken, samt drift och underhåll av återvinnings- 
anläggning med deponi gäller i Finspångs Kommun avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig 
enligt denna taxa är respektive fastighetsägare. 

 
Taxan består av 3 delar 
A. Grundavgift 
B. Tömning och Behandlingsavgift 
C. Tilläggsavgift (ex. hinder, trapp, gångtillägg, byte av kärlstorlek, slanglängd över 25 meter, 

tömning inom 24 timmar mm.) 
 
 

A. GRUNDAVGIFTER 
Grundavgiften för ett abonnemang består av en gemensam del som betalas av alla hushåll och 
verksamheter. Denna del finansierar kostnaden för drift och underhåll av (återvinningscentral) 
Å.V.C, farligt avfall, batteriinsamling, planering, information, fakturering, kundkontakter samt del 
av driften av deponi. Kostnader som inte kan fördelas per abonnent utan fördelas per 
kundkategori utifrån nyttjandegraden. Följande kundkategorier gäller med årsavgifter. 

 
 

KATEGORI ÅRSAVGIFT 
En och tvåfamiljshus 761:- per abonnemang 
Flerfamiljshus * 574:- per nominellt hushåll 
Fritidshus 667:- per abonnemang 

 

* Grundavgiften för flerfamiljshus är baserad på en nominell hämtad 
veckovolym från fastigheten. En grundavgift per 80 liter. 
(Ex. 4 st 660- liters kärl ger 4*660/80=33 grundavgifter). 

 
B. TÖMNING- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER 
Avser kostnader för kärltömning, transport och behandling. De påverkas av avfallssort, 
behållarstorlek, hämtningsintervall och dragavstånd (max 5 meter). 

 
1. En och tvåfamiljshus 14:dag 
Kärl liter Antal tömningar Tömning & behandling/år Grundavgift/år Totalt 
80 26 981:- 761:- 1 742:- 
190 26 1 228:- 761:- 1 989:- 
370 26 2 639:- 761:- 3 400:- 
 

 
 

2. Fritidsfastigheter 
Kärl liter Antal tömning Tömning & behandling/år Grundavgift/år Totalt 

190 12 501:- 667:- 1 168:- 
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3. Flerfamiljshus, verksamheter mm 1 ggr/vecka 
Kärl liter Antal tömning Tömning & behandling/år Grundavgift/år Totalt 
190 52 2 339:- 1 376:- 3 715:- 
370 52 2 988:- 2 639:- 5 627:- 
660 52 5 520:- 4 705:- 10 225:- 

 
Säck liter 

    

160 52 2 582:- 1 147:- 3 729:- 
240 52 3 303:- 1 721:- 5 024:- 

 
 

4. Flerfamiljshus, verksamheter mm 2 ggr/vecka 
Kärl liter Antal tömning Tömning & behandling/år Grundavgift/år Totalt 
190 104 4 678:- 2 752:- 7 430:- 
370 104 5 975:- 5 278:- 11 254:- 
660 104 11 040:- 9 410:- 20 450:- 

 
Säck liter 

    

160 104 5 164:- 2 294:- 7 458:- 
240 104 6 606:- 3 442:- 10 048:- 

 
 

5. Avgift per säck i parti, losstagen 
Liter Tömning & behandling/st Grundavgift (del av) Totalt 
125 45:- 20:- 65:- 
160 51:- 24:- 75:- 
240 62:- 29:- 91:- 

 
 

6 Avgift per säck i parti min.15 st. i hög 
Liter Tömning & behandling/st Grundavgift (del av) Totalt 

240 52:- 29:- 81:- 
 
 

7. Avgift per säck i parti, skiftning 
Liter Tömning & behandling/st Grundavgift (del av) Totalt 

125 48:- 20:- 68:- 
160 53:- 24:- 77:- 
240 64:- 29:- 93:- 
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C. TILLÄGGSAVGIFTER 
 

8. Avgift för extra säck eller extra tömning vid ordinarie tur, 100 kr. 
 
 

9. Byte av kärl kan efter ansökan till renhållaren medges om Renhållningsordningens 
föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avgift 400 kr. 

 
 

10. Tillägg 
Hinder i gångväg 
Ett steg = 1 meter 
En olåst dörr = 2 meter 
En låst dörr = 6 meter 
Gångtillägg kan beviljas efter dispens. Taxa 500 kr per påbörjad 10-meters intervall utöver 
5 meter. Dock som längst 35 meter totalt. 

 
 

11. Årsavgift latrinhämtning. 
Permanent bebyggelse, 26 hämtningar 7 725:- 
Fritidsbebyggelse, 8 hämtningar 2 370:- 
Fritidsbebyggelse, 4 hämtningar 1 600:- 
Extra hämtning i samband med ordinarie hämtning 400:- 

 
 

12. Slam/Urintömning 
Brunn/tankstorlek (m3) 0-2,9 3 – 5,9 6 – 9,9 10-15,9 16-20,0 
Fast tömning 899:- 1 368:- 2 090:- 3 743:- 5 224:- 
Best för tömn. inom 10 arbetsd. 959:- 1 431:- 2 139:- 3 821:- 5 299:- 
Best för tömning inom 24 tim 3 311:- 3 782:- 4 561:- 6 237:- 7 718:- 
Fast tömning av separat 
urintank/minireningsverk i 
samband med schemalagd 
tömning 

403:- 802:- 1 127:-   

 
Taxan baseras på storleken på brunn/tank. Ej mängden slam som tömmes. 
För slanglängder utöver 25 meter utgår ett tillägg med 112:- per påbörjad 5-meters intervall. 
Extra arbeten t ex spolningar etc. debiteras ett timpris på 1 349:-/timme 

 
 

13. Avbrott eller ändring 
Avbrott eller ändring i hämtningsförhållandena för kortare tidsperiod än sex månader medför 
icke avdrag i den ersättning som skall utgå enligt denna taxa. 
Beträffande säsongsabonnenter utgår alltid ersättning för hel hämtningsperiod. 

 
Vid nybeställning debiteras avgift från anmälningsdagen. 
Vid ändring räknas påbörjad debiteringsperiod som hel. 

 
Dispens från föreskrifter och anmälan om eget omhändertagande sker hos Miljöenheten 
Finspångs Kommun. Uppehåll i hämtningen kan ansökas hos avfallshanteraren (Finspångs 
Tekniska Verk AB) 
Vid dispens och uppehåll debiteras grundavgift: 

Permanentfastighet 761:- 
Fritidsfastighet 667:- 

 
14. Denna taxa gäller f o m 2021-01-01. 
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Handling kommer senare 

1.
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 Förlängd kommunal borgen Ryttarkamraterna 2021-2025 

 

Beskrivning av ärendet 
Ryttarkamraterna i Finspång har i skrivelse den 29 oktober 2020 begärt förlängning 
av kommunal borgen på checkkredit 150.000 kronor i fem år. Ryttarkamraterna i 
Finspång har haft kommunal borgen på sin checkkredit under längre tid. Tidigare 
har beslut om förlängning tagits 1989, 1995, 2000, 2005, 2010 och 2015. Senaste 
beslutet gällde en förlängning av borgen på en checkkredit om 150.000 kronor 
under en tid av fem år till och med 31 december 2020. 
 
Ryttarkamraterna anför i sin ansökan att de har haft en stabil ekonomi de senaste 5 
åren som har följt budgeten. De har idag inga lån. Ryttarkamraterna är en ideell 
förening utan vinstintresse. 
 
Vidare informerar Ryttarkamraterna att Corona är en oförutsedd händelse och med 
detta har de fått ställa in tävlingar och andra aktiviteter. 

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

1. Att Ryttarkamraterna i Finspångs kommun beviljas en kommunal borgen på 
checkkrediten upp till 150.000kr under en tid av fem år, från och med 
1januari 2021 till och med 31 december 2025 
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Förändrat programutbud vid Bergska gymnasiet 
 
Beskrivning av ärendet 
En arbetsgrupp från huvudmannen samt skolledning gymnasieskolan har arbetat 
med översyn förändrat programutbud vid Bergska gymnasiet. Arbetsgruppen har 
identifierat behov av att utveckla utbudet av gymnasieprogram i syfte att öka 
attraktiviteten samt skapa förutsättningar för en ekonomi i balans i enlighet med det 
prioriterade uppdrag som finns. 

För att utveckla attraktiviteten vid Bergska gymnasiet har skolan utvecklat 
ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Vidare har skolan infört global profil 
på samhällsprogrammet. Skolan är en EPAS-certifierad (Europaparlamentets 
ambassadörsskoleprogram) skola samt en FN-certifierad skola. Slutligen deltager 
skolan även i ett ERASMUS-projekt (EU:s program för utbildning).  

Barn-och fritidsprogrammet samt Handel-och administrationsprogrammet har god 
sökbild, med potential att utöka antalet platser. Bergska gymnasiet avser att utöka 
platser inför 2021 samt organisera programmen skolförlagt år.1–2 och därefter 
övergå till lärling år.3. 

Översyn Finspångs skolstruktur beskriver en ambition av att samlokalisera Bergska 
Bildningen och Bergska Bergska i lokaler på Ekmans väg, i syfte att skapa 
samordningsvinster, effektivt användande av kompetenser samt säkra adekvata 
lokaler. 

För att skapa en ekonomi i balans behöver vi också titta på vad som behöver 
förändras eller tas bort. Utifrån detta föreslås förändringar i programstruktur. 

Beslutet att Finspång ska ha lärlingsutbildning togs en gång i humanistiska 
nämnden, därför läggs ärendet om att ta bort lärlingsutbildning till 
kommunstyrelsen. 

Problembild 
Andel förstahandssökande elever till VVS-och fastighetsprogrammet är väldigt lågt. 
Vidare saknar Bergska gymnasiet utbildade och behöriga lärare samt adekvata 
lokaler för utbildningen. Möjligheten att erbjuda praktikplatser begränsas av att få 
företag kan erbjuda praktikplatser av olika anledningar.  

VVS-och fastighetsprogrammet har tagit emot en elev inom varje inriktning läsåret 
2020/2021. Idag köper Bergska gymnasiet yrkeskurserna av en extern 
utbildningsanordnare i Katrineholm.  
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Andel förstahandssökande elever till Fordons-och transportprogrammet är lågt. 
Från juli 2020 förändrades programmet med nya kurser, vilket medför att Bergska 
gymnasiet saknar utbildade och behöriga lärare samt adekvata lokaler för 
utbildningen. Möjligheten att erbjuda praktikplatser begränsas av att få företag kan 
erbjuda praktikplatser av olika anledningar.  

Det finns bara en bilverkstad i Finspång som idag erbjuder kompetens att serva 
hybrid/elbilar. 

Fordons-och transportprogrammet har tagit emot 4 elever läsåret 2020/2021 med 
inriktning personbil.  

Inriktning Fordon-och transportprogrammet kommer att fortsätta erbjudas som 
studieväg inom yrkesintroduktion. 

Inom det regionala samverkansområdet finns det idag en gymnasieskola som 
erbjuder VVS-och fastighetsprogrammet samt Fordons-och transportprogrammet 
inom rimligt pendlingsavstånd. 

Ekonomi 
Ekonomisk beräkning vid ett scenario där hela förändringen är genomförd och där 
Bergska gymnasiet tagit in totalt 13 elever fler på Barn- och fritidsprogrammet samt 
Handel- och administrationsprogrammet. Fyra elever väljer att studera externt mot 
Fordons- och transportprogrammet samt två elever väljer VVS-och 
fastighetsprogrammet. Detta ger då en nettoökning med 7 elever per årskurs för 
Bergska gymnasiet. 

Bergska gymnasiet behöver inte köpa externa kurser för ca 250 000 kr per läsår för 
fordons- och VVS-eleverna. 

De sex platser som blir tomma ersätts med elever i Barn- och fritidsprogrammet 
samt Handel- och administrationsprogrammet, denna förändring blir 
kostnadsneutral. 

Nettoökningen med sju elever till Barn- och fritidsprogrammet samt Handel- och 
administrationsprogrammet ger verksamheten ytterligare ca 800 000 kr i elevpeng. 
Denna utökning inryms i befintlig organisation. Verksamheten räknar med ökade 
kostnader för lunch och läromedel med ca 150 000 kr. 

För Bergska gymnasiet skulle det medföra en ekonomisk nettoeffekt på ca 900 000 
kr (800 000 kr elevpeng + 250 000 kr minskad kostnad externa kurser - 150 000 kr 
ökad rörliga kostnader) 

Förslag till beslut 
1. Att upphöra att erbjuda lärlingsutbildning mot Fordon- och 

transportprogrammet, inriktning personbil samt VVS-och 
fastighetsprogrammet, inriktning fastighet och VVS vid Bergska gymnasiet. 
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Riktlinje POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande 
vid krissituationer 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen, Finspångs kommun, beslutade den 12 oktober 1994 om 

inrättande av POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) som ska 

rekrytera, organisera och utbilda resurspersoner för direkta hjälpinsatser vid 

katastrofer och större olyckor. Kommunstyrelsen har sedan överlämnat ansvaret 

för verkställighet till sektor social omsorg där också samordnare för POSOM 

finns.  

 

POSOM är en utsedd grupp som kan användas vid omfattande kris/extraordinär 

händelse för att förstärka ordinarie verksamhet när befintliga resurser inte räcker 

till, för att stötta enskilda eller grupper som drabbas vid akuta kriser, olyckor 

eller katastrofer. POSOM genomför de första akuta åtgärderna inom 

krishantering för drabbade och anhöriga, för senare vidareslussning till ordinarie 

stödverksamheter. POSOM verkar i första hand självständigt i direkt samverkan 

med räddningstjänst, polis och regionen vid situation där kommunens 

krisledning inte är inkallad. I andra hand verkar POSOM underställd kommunens 

krisledning vid större, oönskad händelse.  

 

POSOM larmas antingen via krisledningsorganisationen (ISF) eller Tjänsteman i 

beredskap (TiB), vilket är den Räddningschef i beredskap som för närvarande är 

i tjänst. Kommundirektör och chef, sektor social omsorg kontaktas alltid inför 

uppstart av insats, vid tveksamhet äger kommundirektör rätten att avblåsa insats. 

I snitt har POSOM aktiverats en till två gånger per år.  

 

POSOM består av ledningsgrupp och omhändertagandegrupp. I ledningsgruppen 

finns samordnaren för POSOM, beredskapssamordnare samt tre personer till. 

Samordnarens ansvar är att driva arbetet inom POSOM, kalla till möten och 

uppdatera material. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar att stötta 

samordnaren i verksamhetsplanering, revidering av dokument, har mandat att 

starta insats om samordnare inte finns att tillgå. Vid insats ansvarar POSOM 

ledningsgrupp för inkallning, samordning av transporter, anskaffning av lokaler 

och förtäring, samverkan med andra aktörer, dokumentation, rapportering och 

uppföljning. Omhändertagandegruppen består av minimum 15 personer från 

kommunen, trossamfund samt andra med särskild kompetens och ansvarar för 

den personliga kontakten med de drabbade. I denna uppgift ingår att ge socialt 
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och psykiskt stöd samt att hjälpa till med enklare praktiska frågor som att 

kontakta anhöriga.  

 

Det finns en årlig summa på 15000 SEK avsatt för POSOMs arbete som får 

användas vid insatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 

möjliggjort att använda krisberedskapsanslag enligt 2:4 till POSOM arbete. Detta 

anslag kan endast användas för planering, utbildning och övning, ej till insatser. 

Beslut om användande av 2:4 medel till POSOM tas av säkerhetsskyddschef.  

 

För att POSOM ska vara väl förberedd för att ge ett gott omhändertagande vid 

insats är det viktigt att regelbundna utbildningar och övningar genomförs. 

POSOM ledningsgrupp erbjuder lämpliga utbildningar för POSOM 

omhändertagandegrupp minst en gång per år. Det arrangeras även två träffar per 

termin för gruppdeltagare och samverkansparter. Utöver detta träffas 

ledningsgruppen i POSOM en gång per termin samt efter utförd insats. 

 

Respektive arbetsgivare inom kommunen som ställer personer till förfogande i 

POSOM-gruppen svarar för att dessa ges möjlighet att delta vid träffar och 

utbildningstillfällen samt svarar för sin andel av kommunens kostnad för 

POSOM. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

1. Att godkänna Riktlinje POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande 

vid krissituationer 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje olycka, katastrof eller extraordinär händelse innebär för den drabbade att denne sätts i 

en personlig krissituation. I normala fall finns resurser i samhället för att stödja den enskilde 

men vid större händelser räcker inte alltid dessa resurser till. POSOM (psykiskt och socialt 

omhändertagande) är en utsedd grupp som kan förstärka ordinarie verksamhet för att stötta 

enskilda eller grupper som drabbas vid akuta kriser, olyckor eller katastrofer. 

Kommunstyrelsen, Finspångs kommun, beslutade den 12 oktober 1994 om inrättande av 

POSOM som ska rekrytera, organisera och utbilda resurspersoner för direkta hjälpinsatser vid 

katastrofer och större olyckor. Kommunstyrelsen har sedan överlämnat ansvaret för 

verkställighet till sektor social omsorg där också samordnare för POSOM finns. Ansvaret 

innefattar att ta fram styrdokument, sprida information, uppdatera styrdokument och material 

samt att genomföra insatser vid akuta händelser. Arbetet med POSOM följs upp en gång per 

år i kommunledningsgruppen där chef för sektor social omsorg avrapporterar. 

POSOM behöver inte ha en koppling till en extraordinär händelse i kommunen. Även vid 

begränsade händelser kan det vara aktuellt för POSOM att aktiveras. POSOM kan verka både: 

1. Självständigt och i direkt samverkan med räddningstjänst, polis och regionen i en 

situation där kommunens krisledning inte är inkallad. 

2. Underställd kommunens krisledning när denna i samband med en oönskad händelse är 

inkallad och verkar. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra inriktning av planering och hantering om en POSOM-

insats vid krishändelser. Riktlinjen ska användas: 

 Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade resurser 

gällande krisstöd i kommunen. 

 När den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att lösa och 

hantera uppkommen krishändelse utifrån den egna krisgruppens förmåga. Händelsen 

kan omfatta inte enbart egen personal och/eller personer som omfattas av 

verksamhetens arbete utan beröra ett större antal personer i nära anknytning till 

händelsen.  

 Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för 

att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet. 

Målet med riktlinjen är att säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande för 

olycksdrabbade och anhöriga, samt att POSOM utifrån insatsbehov ska vara verksamma med 

planering, organisering och samordning inom en timme efter larm. Stödcenter ska vid behov 

upprättas snarast möjligt.  
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2 Organisation 

POSOM består av ledningsgrupp samt omhändertagandegrupp. I ledningsgruppen finns 

samordnaren för POSOM samt beredskapssamordnare. 

 

Samordnaren har sin hemvist i sektor social omsorg. Samordnaren ansvarar för att driva 

arbetet med POSOM, kalla till möten och uppdatera material. Till sitt stöd har samordnaren 

POSOM ledningsgrupp. 

 

Ledningsgruppen består av minst fem personer. Ledningsgruppen har ett övergripande 

ansvar att stötta samordnaren i verksamhetsplanering och revidering av dokument. Kopplat 

till insats ansvarar POSOM ledningsgrupp för inkallning, samordning av transporter, 

anskaffning av lokaler och förtäring, samverkan med andra aktörer, dokumentation, 

rapportering och uppföljning.  

 

Omhändertagandegruppen består av minimum 15 personer från kommunen, trossamfund 

samt andra med särskild kompetens. Omhändertagandegruppen ansvarar för den personliga 

kontakten med de drabbade. I denna ingår att ge socialt och psykiskt stöd samt att hjälpa till 

med enklare praktiska frågor som att kontakta anhöriga.  

 

Från kommunen ska medlemmar från sektor social omsorg, vård och omsorg, utbildning samt 

räddningstjänsten ingå i POSOM. Även andra kommunala verksamheter kan ha representanter 

i gruppen utifrån intresse och engagemang. Förutom kostnader för utbildning samt måltider 

vid insats, gäller att respektive verksamhet som finns representerade i POSOM står för sina 

egna kostnader. Lön och milersättning avseende utförd insats samt mötes- och 

övningstillfällen med POSOM-gruppen ska belasta den anställdes ordinarie verksamhet 

utifrån gällande avtal.  

 

Inför semesterperiod och längre helgledigheter noteras medlemmarnas ledighet och aktuell 

lista på anträffbara mejlas till räddningstjänst samt till medlemmarna i POSOM. 

3. Insats 

3.1 POSOM ledningsgrupp  

3.1.1 Aktivering 

POSOM larmas antingen via krisledningsorganisationen (ISF) eller Tjänsteman i beredskap 

(TiB), vilket är den Räddningschef i beredskap som för närvarande är i tjänst. Tjänsteman i 

beredskap söker i första hand samordnare och följer sedan given larmlista tills någon i 

ledningsgruppen mottagit larmet. Alla i ledningsgruppen kan vara mottagare av larm och har 

därför mandat att påbörja inkallning av personal till omhändertagandegruppen.  

 

Beslut om aktivering av POSOM sker direkt av räddningstjänst, men kan även göras av 

kommundirektör, socialchef eller samordnare för POSOM i det fall att händelse 

uppmärksammas på annat håll än via räddningstjänsten. Får övrig personal i POSOM 

ledningsgrupp in larm ska någon av dessa tre funktioner nås för konsultation innan insats 

påbörjas. Vid tveksamheter kring uppstart ska kommundirektören alltid tillfrågas. När 

POSOM startats upp ska kommundirektör vid tillfälle informeras om att insats pågår.  
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3.1.2 Ledning och ansvar 

Strävan är att samtliga i ledningsgruppen kallas in, men minst två ur ledningsgruppen ska 

delta initialt samt avgöra behov av antal aktiva personer i ledningsgruppen vid specifik 

händelse. En av dessa personer har samordnande roll på annan plats (insatssamordnare) 

medan den andra personen från ledningsgruppen ska samordna insatsen på plats 

(platssamordnare) och stödja omhändertagandegruppen med praktiska funktioner så som mat. 

Personal från ledningsgruppen är i första hand ej tänkt att ingå i samtalsstöd och 

omhändertagande. Platssamordnaren har ansvar att återrapportera om insatsen till 

insatssamordnaren. Om räddningstjänst eller socialtjänst finns på överenskommen plats, 

ansvarar denna fram till dess att POSOM ledningsgrupp tar över ansvaret. 

 

Vid larm ska, oavsett när det sker, varje individ inom POSOM som kallas in omgående 

inställa sig på utsedd plats. Om POSOMs resurser inte räcker till kan annan person/personal 

som inte ingår i POSOM bli beordrad av sin chef att tillfälligt ingå i POSOM krisarbete och 

omgående inställa sig på utsedd plats. 

3.2 POSOM omhändertagandegrupp 

POSOM omhändertagandegrupp är underställd POSOM ledningsgrupp. Vid insats ska 

omhändertagandegruppen arbeta från den plats de tilldelats av POSOM ledningsgrupp, 

räddningstjänst eller kommunens krisledning.  

3.3 Avslut av insats 

POSOM-gruppen är en akut resurs som används då ordinarie resurser inte räcker till. När 

förhållandena börjar normaliseras fattar POSOM ledningsgrupp beslut, eventuellt i samråd 

med andra inblandade aktörer, om att återkalla POSOM-gruppen. Den fortsatta hjälpen 

lämnas inom ramen för verksamheternas normala rutiner samt ordinarie vårdinrättning vid 

behov. 

4 Uppföljning av insats 

När de akuta insatserna är genomförda ska POSOM ledningsgrupp samlas för att planera och 

besluta om det psykiska och sociala efterarbetet. Om det bedöms möjligt och/eller nödvändigt 

kan POSOM följa upp insatsen med de drabbade som omhändertagits, efter avslutad insats.   

4.1 Avlastande samtal 

Efter genomförd insats bör personalen för krisstödsarbetet ges möjlighet att prata igenom vad 

man varit med om. Det ska också ges möjlighet att ta del av avlastande samtal för att hantera 

de reaktioner som kan komma i efterhand. POSOM samordnare ansvarar för att detta 

genomförs. 

4.2 Dokumentation  

Insats- och platssamordnare har tillsammans ansvar att dokumentera fattade beslut, inkommen 

information och genomfört uppdrag. Allt material och underlag som skapats i samband med 

insatsen ska samlas in och sammanställas och arkiveras på avsedd plats. För att säkerställa en 

fortsatt utveckling av POSOM ska en utvärdering genomföras när gruppens arbete har 

avslutats, vilket samordnare är ansvarig för. Utvärderingen ska delges chef för sektor social 

omsorg.  
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5 Information  

5.1 Information/pressfrågor 

I det akuta skedet ansvarar räddningsledaren för information till massmedia och allmänhet, 

ansvaret övertas så snart det är möjligt av kommunikationschef. Räddningsledare eller 

kommunikationschef avgör när, var, hur och till vilka medier uppgifter ska lämnas.  

5.2 Sekretess 

Alla kommunanställda medarbetare i POSOM är skyldiga att följa och tillämpa de regler som 

enligt sekretesslagen gäller för den kommunala verksamheten. Det gäller olika grad av 

sekretessbestämmelser beroende av vilken kommunal verksamhet den anställda verkar inom. 

Viktigt är att sekretess tillämpas och att obehöriga inte kan ta del av sekretessbelagda 

uppgifter. 

Hantering av sekretess vid samverkan mellan olika myndigheter är också den reglerad i 

Offentlighets- och sekretesslagen. Vid utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess till 

annan myndighet är huvudregeln att sekretessen följer med in i den mottagande myndigheten 

och tillämpas där. Alla som ingår i POSOM, såväl ledningsgrupp som 

omhändertagandegrupp, ska skriva under ett sekretessavtal innan de kan börja arbeta i 

gruppen. 

6. Ekonomi 

Det finns en årlig summa på 15000 SEK avsatt för POSOMs arbete som får användas vid 

insatser. Medlen ska också kunna gå till det löpande arbetet så som möten, material, m.m. 

Dessutom har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) möjliggjort att använda 

krisberedskapsanslag enligt 2:4 till POSOMs arbete. Krisberedskapsanslag kan endast 

användas för planering, utbildning och övning, ej till insatser. Beslut om användande av 2:4 

medel till POSOM tas av säkerhetsskyddschef. 

6.1 Bilavtal 

POSOM har möjlighet att använda kommunens poolbilar samt räddningstjänstens personbilar 

i mån av att de är lediga. Ledningsgruppen ansvarar för att bilar finns på plats inför insats. 

Kommunens bilar ska användas i första hand för att tydliggöra att det är representanter för 

Finspångs kommun som anländer till insatsen. Bilarna får endast köras av kommunalt anställd 

personal. 

 

Om man väljer att använda egen privatbil är det den egna bilförsäkringen som täcker 

eventuella skador som kan uppkomma under POSOM-insats. Vid inträffad trafikolycka är 

samordnare ansvarig att vara behjälplig med nödvändiga åtgärder. 

 

6.2 Lokaler 

Vid omfattande krissituationer bistår kommunens skolor med större lokaler, typ 

gymnastiksalar. För tillgång till skolans lokaler tas kontakt med fastighetsavdelningen. 

Svenska kyrkan bistår också så långt som möjligt med lokal vid behov. 
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7 Gränsdragning – samverkan 

Nedan redogörs gränsdragning mellan POSOM och ordinarie verksamhetsansvar för 

samverkande parter vid en händelse som kräver en POSOM-insats. 

Räddningstjänsten 

 ansvarar för larmning av kommunens krisstödsorganisation POSOM. 

 ansvarar för omedelbara åtgärder på olycksplatsen. 

 leder räddningsarbetet och organiserar olycksplatsen. 

 beslutar när personer ska överföras från olycksplats till POSOMs stödcenter. 

Sjukvården 

 ansvarar för det akuta behovet av sjukvård på olycksplatsen och transporter till 

sjukhus. 

 ansvarar för lättare skador och andra sjukvårdsbehov genom primärvården. 

 ansvarar för krisstöd till de skadade som transporteras till sjukhus samt deras anhöriga, 

genom egen krisstödsgrupp. 

 bistå med meddelande om dödsfall. 

Polisen  

 ansvarar för att föra anteckning över alla drabbade på skadeplatsen och vart de 

transporteras. 

 ansvarar för avspärrning, utrymning, eftersökning samt underrättelse till anhöriga (om 

inte annat överenskommits). 

 ansvarar för utredning av olycksorsak och eventuell misstanke om brott. 

 ansvarar för meddelande om dödsfall. 

 ansvarar för transporterna av drabbade från olycksplatsen till POSOMs stödcenter. 

 ansvarar för identifiering av de döda och beställning av transport till bårhus alternativt 

rättsmedicin. 

Svenska kyrkan 

 bistå med stödsamtal. 

 bistå vid meddelande om dödsfall. 

 medverka vid visning av döda och hålla en andakt om så önskas. 
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 bistå med lokaler. 

 hjälpa till att kontakta andra samfund som de drabbade tillhör. 

 ordna minnesstund och tacksägelsegudstjänst. 

 inbjuder till sorgegrupper och krissamtal. 

Socialtjänsten 

 socialtjänsten kan, utifrån enskild persons ansökan om stöd, vid behov stötta med 

ekonomi, husrum, kläder och resor till de drabbade när inte ordinarie egen försäkring 

trätt i kraft. Enskild bedömning sker. 

Varje kommunal verksamhet 

 ansvarar för det psykiska omhändertagandet av egen personal och brukare. 

 skolan ansvarar för det psykiska omhändertagandet av elever. 

Trossamfund, föreningar och frivilliga organisationer 

 POSOM är positiva till samverkan med trossamfund, föreningar och frivilliga 

organisationer i närsamhället vid en krissituation. 

8 Utbildning och övning 

För att POSOM ska vara väl förberedd för att ge ett gott omhändertagande vid insats är det 

viktigt att regelbundna utbildningar och övningar genomförs. POSOM ledningsgrupp ska 

erbjuda lämpliga utbildningar för POSOM omhändertagandegrupp minst en gång per år. 

8.1 Möten 

Samordnare för POSOM arrangerar två träffar per termin för gruppdeltagare och 

samverkanspartner. Utöver detta träffas ledningsgruppen i POSOM en gång per termin samt 

efter utförd insats. 

Respektive arbetsgivare inom kommunen som ställer personer till förfogande i POSOM-

gruppen svarar för att dessa ges möjlighet att delta vid träffar och utbildningstillfällen samt 

svarar för sin andel av kommunens kostnad för POSOM. 

194



  

 

Fredrik Björkman 

2020-10-14  1 (2)  

Dnr KS.2020.1104  

  

 

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  

 

 

Förvärv av fastigheten Hårstorp 6:9 och Hårstorp 6:2, 
Arbetsmarknadsenheten/AME 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över ägandet av fastigheterna Hårstorp 6:9 
och 6:2 där kommunens arbetsmarknadsenhet idag bedriver sin verksamhet.  

FFIA har ägt fastigheterna sedan 1996 då dessa förvärvades utifrån ambitionen att 
lokalerna skulle hyras ut till externa aktörer alternativt verksamheter riktade mot det 
lokala näringslivet. Historiskt har området utgjort kommunens centralförråd. 

Fastigheterna Hårstorp 6:9 och 6:2 ligger i Finspångs tätort med en areal om 5892 
respektive 2908 m2. Byggnaderna på fastigheterna är av skiftande standard och 
karaktär.   

Vid en översyn av området och dess verksamhet kan det konstateras att Finspångs 
kommun sedan 2004 varit ensam hyresgäst i fastigheterna. FFIA har de senaste åren 
genomfört avstyckningar från fastigheten till förmån för privata etableringar.  

Hyreskostnaden uppgår idag till ca. 380 tkr/år. Styrelsen för FFIA har dock aviserat 
att de behöver genomföra en hyresrevision för att uppnå den indikerade 
värderingen för fastigheterna. Preliminärt 770 tkr/år.  

Byggnaderna på fastigheterna är i behov av upprustning och anpassning för att 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet skall kunna fortgå. Vid senaste OVK 
besiktning befanns anläggningen inte uppfylla gällande krav. Delar av verksamheten 
är för tillfället evakuerad till ersättningslokaler. 

Förvaltningens fastighetsenhet har i dialog med FFIA tagit fram strategi för åtgärder 
i fastigheterna. Här inkluderas fuktsaneringsåtgärder samt ventilationsåtgärder. 

FFIA har till förvaltningen uttryckt att det inte ligger i uppdraget att utveckla 
fastigheter till kommunala ändamål. FFIA finner det lämpligt att försälja 
fastigheterna till Finspångs kommun till marknadsvärdering. Utöver detta är 
förvaltning och FFIA överens om att kostnader gäller fuktsaneringsåtgärder faller 
på försäljande part. Statusbesiktning har genomförts och kalkyl finns framtagen. 

Bedömd åtgärd avseende fuktsanering kostnadsuppskattas till 1 200 000 kr vilken 
återbetalas efter genomförd åtgärd. 

Kommunala verksamhetslokaler ägs, med några undantag, av kommunen själv för 
att därigenom få rådighet över lokalernas utformning utifrån verksamheternas 
behov. Av det skälet har exempelvis Hällestadsgården nyligen förvärvats av 
kommunen från Vallonbygden. 
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Förvaltningen har i dialog med FFIA kommit fram till att ett framtida förvärv 
förutsätter att förestående fuktsaneringsåtgärd avräknas från förvärvskostnaden.  

Förvaltningens förslag till beslut är att man förvärvar fastigheterna enligt 
marknadsvärdering med avräkning för fuktsaneringsåtgärder. 

Att investeringsmedel för verksamhetsanpassning och ventilationsåtgärder hanteras 
inom förvaltningens avsatta medel för ändamålet. 

Fastigheterna är externt värderade, genom Cushman & Wakefield och indikerar ett 
marknadsvärde om 4 500 000 kr.  

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige föreslå 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hårstorp 6:9 och 6:2 från Finspångs 
förvaltning och industrihus AB för köpeskillingen 4 500 000 kr exklusive 
transaktionskostnader. 

2. Att utöka 2021 års investeringsram med 4 500 000 kr.  

3. Att medge lånefinansiering inom 2021 års beslutade låneram. 

4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

5. Att internt hyresavtal upprättas med sektor social omsorg 
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Hårstorp 6:2/6:9 - Finspång

Bilaga 1 - Hyresgästspecifikation

Hyresgäst ObjektNr Lokaltyp Area Bashyra Bastal Index Utg. hyra 
exkl tillägg

Värme o 
kyla

Övriga 
tillägg

Rabatt Skatte
tillägg

Moms Not

m² tkr % tkr tkr tkr tkr tkr kr/m² tkr Start Slut tkr kr/m² J/N

Finspångs Kommun/AME 704201-4000 Lokaler 2 809 383 383 383 136 2004-12 2020-12 772 275 J 1

Totalt 2 809 383 0 0 0 383 136 0 772 275

Fastighetsskatt 0 0

Totalt inkl. skattetillägg 383 136 772 275

Utgående hyra Avtalstid Marknadshyra

1. Hyra 2019 räknas upp med KPI 1,61 % . Yta angiven enligt kontrakt.1447 kvm mot hyra (264 kr/m²),	kallföråd upplåtes hyresfritt
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Bilaga 2 - Kassaflödesanalys

Hårstorp 6:2/6:9, Finspång Kalkylperiod 2020-01 till 2024-12
Finspång704201 Belopp i tkr

År kr/m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025
år1

Inflation, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hyra lokaler 136 383 788 804 820 836 853
Hyra 136 383 788 804 820 836 853

Vakans lokaler -39 -40 -41 -42 -43
Vakanser -39 -40 -41 -42 -43

Vakans lokaler, % -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Vakans i snitt, % 0,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Administration -20 -56 -57 -58 -60 -61 -62
Driftkostnad -60 -169 -172 -175 -179 -182 -186
Underhåll -30 -84 -86 -88 -89 -91 -93
Fastighetsskatt industri -8 -21 -21 -21 -21 -21 -24
Kostnader -118 -330 -336 -343 -349 -356 -365

Driftnetto 53 412 421 430 439 445

Kassaflöde 53 412 421 430 439 445

Kalkylränta, % Nuvärde Exit yield, % 8,50
Kassaflöde 10,50 1 357 Restvärde 5 239
Restvärde 10,50 3 180
Summa nuvärde 4 537

Nyckeltal
Direktavkastning år 1, % 1,18
Marknadsvärde, kr/m² 1 602
Marknadsvärde 4 500
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Parter 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, org. nr 556012–6228 nedan kallad 
”Säljaren”. 

Finspångs kommun, org. nr 212000–0423, nedan kallad ”Köparen”. 

Säljaren och Köparen kallas gemensamt i detta avtal ”Parter”/”Parterna” 

   FASTIGHET 

 Hårstorp 6:2 och Hårstorp 6:9  i Finspångs kommun, nedan kallad ”Fastigheten”.  

 

1. Bakgrund 

1.1 Säljaren är ägare till Fastigheten, som ligger inom detaljplanelagt område i 
Finspångs tätort. På Fastigheten finns idag ett flertal byggnader där det 
förnuvarande bedrivs arbetsmarknadsutbildning.  Enligt uppgifter i lantmäteriets 
fastighetsinformation har Fastigheterna en areal om 5892 kvm (6:9) samt 2908 
kvm 6:2. Fastigheten är belastad med servitut enl. bil. 1 

2. Överlåtelse 

2.1 Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen.  

3. Tillträdesdag 

3.1 Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 januari 2021 

4. Köpeskilling 

4.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till fyramiljonerfemhundratusenkronor 
/4 500 000/ kronor. 

5. Köpeskillingens erläggande m.m. 

5.1 Köparen ska kontant på tillträdesdagen erlägga 4 500 000 kr. Köpeskilling ska 
sättas in på av Säljaren anvisat bankkonto. 

6. Köpebrev  

6.1 I samband med att köpeskillingen enligt punkt 4.1 till fullo erlagts ska Säljaren 
utfärda köpebrev till Köparen.  

7. Äganderättsövergång 

7.1 Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen. 
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8. Pantbrev 

8.1 Fastigheten är fri från penninginteckningar. 

9. Inkomster och utgifter 

9.1 Alla inkomster av Fastigheten som belöper på tiden fram till Tillträdesdagen 
tillkommer Säljaren och för tiden därefter Köparen. Avtalad åtgärd avseende 
fuktsanering skall belasta säljaren intill ett belopp om max 1 200 000 kr.  

9.2 Likvidavräkning ska upprättas per Tillträdesdagen.  

10. Stämpelskatt 

10.1 Köparen skall stå för samtliga kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter 
etc. i anledning av överlåtelsen av Fastigheten. 

11. Hyresgäster 

11.1 Säljaren garanterar att upprättad hyresförteckning är korrekt. 

12. Säljarens garantier 

12.1 Säljaren garanterar 

12.1.1 att Säljaren på Avtalsdagen och på Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren 
ägare till Fastigheten; 

12.1.2 att det på Tillträdesdagen inte finns några arrende eller hyresavtal avseende 
Fastigheten förutom de som angetts i punkt 11 ovan, samt att Fastigheten på 
Tillträdesdagen inte belastas av andra ledningsrätter, servitut, arrende- eller 
nyttjanderätter, eller andra kända belastningar utöver vad som framgår av 
registerutdrag. 

12.1.3 att på Fastigheten per Tillträdesdagen belöpande offentliga avgifter och anslut-
ningsavgifter i förhållande till det skick som Fastigheten har på Avtalsdagen till 
fullo erlagts i den mån de förfallit till betalning; 

12.1.4 att per Tillträdesdagen, såvitt Säljaren känner till, inget föreläggande av 
myndighet beträffande Fastigheten erhållits, som inte är åtgärdat samt att 
Säljaren på Avtalsdagen inte känner till några kommande förelägganden 
avseende Fastigheten;  

12.1.5 att, såvitt Säljaren känner till, Fastigheten på Avtalsdagen inte är föremål för 
rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist, samt att, 
såvitt Säljaren känner till, någon tvist rörande Fastigheten inte heller är att 
förvänta; 

12.2 Skulle på grund av brist i de lämnade garantierna Köparen tillfogas kostnad, 
förlust eller skada, ska Säljaren kompensera Köparen så att Köparen försätts i 
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samma ekonomiska situation som om garantibristen inte hade förelegat. 
Garantireglering ska ske endast som prisavdrag. Garantireglering ska inte ske om 
bristerna totalt understiger 50 000 kronor, varvid enskild garantiavvikelse som 
understiger 10 000 kronor inte skall beaktas. Om bristerna överstiger 50 000 
kronor skall garantireglering ske med hela beloppet, inklusive de första 10 000 
kronorna. Köparen har inte rätt att framställa krav avseende omständigheter 
som var kända för Köparen på Avtalsdagen. Ersättningsanspråket kan ej heller 
överstiga det pris som överenskommits för fastigheten. 

12.3 Om inte Köparen inom skälig tid, dock senast inom ett (1) år från Tillträdesdagen, 
skriftligen reklamerar avvikelse från garanti enligt punkterna 12.1.1 - 12.1.5 
ovan, förlorar Köparen rätten att åberopa avvikelsen.  

12.4 Ingen ersättningsskyldighet för garantiavvikelser ska föreligga  

a) om och i den utsträckning som garantiavvikelsen uppstår på grund av (i) 
införandet av lagstiftning som inte var i kraft på Avtalsdagen eller som 
kommer att gälla retroaktivt, (ii) ändringar i praxis hos någon berörd 
myndighet med effekt efter Avtalsdagen, eller (iii) ökning i skattesatser 
gällande på Avtalsdagen, 

b) för garantiavvikelser som inte hade uppstått eller som hade varit 
mindre, om det inte varit för en handling, försummelse eller åtgärd från 
Köparens sida. 

12.5 Om Köparen framställer garantianspråk avseende garantiavvikelse som enligt 
Säljarens bedömning är möjlig att avhjälpa, ska Säljaren ha rätt att under en 
period om sex (6) månader efter mottagandet av garantianspråket söka avhjälpa 
den angivna avvikelsen, varvid Köparen ska lämna erforderligt bistånd därtill. 

12.6 Om tredje man framställer anspråk mot Köparen avseende någon sak för vilken 
Köparen kan framställa garantianspråk mot Säljaren, ska Köparen omgående 
meddela Säljaren därom och Säljaren ska då ha rätt att efter eget val och på egen 
bekostnad kontrollera bemötandet av sådan tredje mans anspråk. Köparen har 
rätt att efter eget val och på egen bekostnad delta i bemötandet av tredje mans 
anspråk. 

12.7 Latenta anspråk mot Köparen utgör inte garantiavvikelser förrän sådana anspråk 
manifesterats i mot Köparen framställda anspråk. 

13. Försäkringsfall 

13.1 Skulle Fastigheten före eller på Tillträdesdagen drabbas av skada som ersätts av 
försäkring och skadan inte är avhjälpt på Tillträdesdagen, ska köpet trots detta 
fullföljas, varvid Köparen, mot erläggande av avtalad köpeskilling, inträder i 
Säljarens rätt till försäkringsersättning.  
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14. Förvaltning, framtida byggnation m.m. 

14.1 Säljaren förbinder sig att för tiden till och med Tillträdesdagen endast vidta 
sedvanliga förvaltningsåtgärder avseende Fastigheten. Säljaren får inte teckna 
nya hyresavtal eller andra avtal av materiell betydelse avseende Fastigheten utan 
Köparens godkännande.  

15. Ändringar och tillägg 

15.1 Eventuella ändringar i eller tillägg till detta köpeavtal ska upprättas skriftligen 
och undertecknas av Säljaren och Köparen för att vara giltiga. 

16. Tvist 

16.1 Tvist i anledning av detta köpekontrakts tillkomst, tillämpning och tolkning samt 
därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol. 

17. Villkor för avtalet 

17.1 Detta köpeavtal gäller under förutsättning att det godkänts genom beslut av 
kommunfullmäktige i Finspångs kommun och att beslutet vunnit laga kraft senast 
den 1 mars 2021 

* * * * 
 
Detta köpeavtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
  Finspång den   december 2020              Finspång den    december 2020 
 
Finspångs Förvaltning- och industrihus AB 
 
Ulrika Jeansson 
Ordförande FFIA AB 

Finspångs Kommun 
 
Ulrika Jeansson  
KS Ordförande 

 
 

 

Johan Malmberg 
VD FFIA AB 

Johan Malmberg 
Kommundirektör 
 
 
 
 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  
   
 
Finspång den xx december 2020 Finspång den xx december 2020 
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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  

 

 

Bidrag för anläggande av lekplats i Rejmyre 

 

Sammanfattning 
Flera förfrågningar från boende i Rejmyre har inkommit till Finspångs kommun 
avseende avsaknad av en lekplats i Rejmyre tätort. Utifrån att Finspångs kommun 
inte är huvudman för allmän plats, gator och parker, i Rejmyre har dialog förts med 
Rejmyre vägsamfällighet kring utveckling av en allmän lekplats i Rejmyre. 
 
Med anledning av ovanstående har Rejmyre vägsamfällighet inkommit med en 
ansökan om bidrag för anläggande av en lekplats i Rejmyre. Vägsamfälligheten har i 
samverkan med flertalet lokala föreningar och föräldragrupper arbetat för att 
anlägga en lekplats i Rejmyre under en längre tid och ansöker om 1 000 000 kr i 
bidrag. Vägsamfälligheten kommer ansvara för framtida drift- och underhåll av 
lekplatsen och tillsammans med stöd från Rejmyre musikförening planeras även ett 
utegym anläggas i anslutning till lekplatsen.  
 
Med anledning av ovanstående föreslås ett ekonomiskt stöd på 1 000 000 kr tilldelas 
Rejmyre vägsamfällighet för anläggande av en lekplats i centrala Rejmyre. Bidraget 
föreslås tas av kommunens utvecklingspott, kommungemensamma medel.  
Av avsatta medel i utvecklingspotten finns för närvarande 3 092 000 kronor för år 
2020. Flera andra ärenden är under beredning om finansiering från 
utvecklingspotten, men utifrån beviljande av ovan sökta belopp finns 2 092 000 
kronor kvar. 
 
 
 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja sektor samhällsbyggnad utvecklingsmedel för anläggande av en 
lekplats i centrala Rejmyre.  

2. Att finansieringen sker genom avsatta medel i utvecklingspotten med 1000 

000 kronor år 2020.  
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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 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Antagande av ny översiktsplan 2020 

 

Inledning 
År 2017 fick Miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda en ny 

översiktsplan för Finspång. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och 

grundar sig i den aktualitetsprövning som förvaltningen genomförde 2015 och 

som kommunfullmäktige fattade beslut om i januari 2016. I beslutet gjordes 

bedömningen att Finspångs kommuns översiktsplan (antagen 2011) ansågs vara 

fortsatt aktuell, men att det fanns områden som behövde utvecklas. Med det som 

utgångspunkt planerades två fördjupade översiktsplaner, en för Finspångs tätort 

och en för landsbygden.  

 

Beslutet reviderades i samband med att tillväxtmålet om 30´000 invånare till år 

2035 (Vision 30/35) togs i kommunfullmäktige samt att arbetet med att 

implementera Agenda 2030 i organisationen startade (KF 2017-§ 97 Dnr: 

KS.2016.0815)  Miljö- och samhällsberedningens uppdrag förändrades till att 

arbeta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. De två ramar som arbetet 

utgått från är tillväxtmålet 30/35 och Agenda 2030. Översiktsplanens syfte är att 

skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling som möjliggör 30´000 

invånare år 2035. 

 

Den nya översiktsplanen är helt digital vilket möjliggör interaktion mellan läsare, 

kartor och beskrivande texter. Översiktsplanen kommer att finnas publicerad via 

Finspångs kommuns webbplats, www.finspang.se alternativt via direktlänken 

www.finspang.se/op2020 

 

Inför antagandet finns översiktsplanen att läsa via https://ext-
gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d6
6f7841a42718 

 

Beskrivning av ärende 

Den här översiktsplanen har arbetats fram i ett tätt samarbete mellan 

förtroendevalda i Miljö-och samhällsberedningen och Referensgrupp för 

Finspångs centrummiljö tillsammans med en tjänstemannagrupp, en arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen har letts av en projektledare på Utvecklings- och 

Näringslivsavdelningen.  
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I arbetsgruppen har funktioner från både Utvecklings- och 

Näringslivsavdelningen samt från samhällsplaneringsenheten deltagit. Utöver 

detta har andra kompetenser involverats i arbetet utifrån behov. I 

tjänstemannagruppen har följande funktioner deltagit under olika delar av 

processen: Utvecklingsstrateg översiktlig planering (projektledare), 

Samhällsplaneringschef, Samhällsplanerare, Miljöstrateg samt Planarkitekt. En 

GIS-kompentens har funnits tätt knutet till arbetsgruppen. Under slutet av 2019 

och fram till det färdiga förslaget presenteras har arbetet genomförts av i 

huvudsak projektledaren och planarkitekt. 

  

En styrgrupp har kopplats till arbetsgruppen bestående av Samhällsbyggnadschef 

och Utvecklingschef sedan kommundirektör. Båda dessa har deltagit i delar av 

arbetet tillsammans med arbetsgrupp och förtroendevalda. 

  

Med start våren 2017 har båda grupperna med förtroendevalda träffats 

regelbundet tillsammans med arbetsgruppen för att skapa en gemensam syn på 

strategiskt viktiga frågor. Grupperna har träffats regelbundet fram till Miljö- och 

samhällsbredningens beslut att skicka förslaget till översiktsplan för antagande. 

 

En ny översiktsplan som ska skapa möjligheter för tillväxtmålet kräver ett brett 

förankringsarbete. Det har skett genom många och breda dialoger inom 

förvaltningen, med tjänstemän från kommunens bolag samt mellan förtroende-

valda i Miljö- och samhällsbredningen, centrumgruppen och bolagsstyrelser. Det 

stora fokuset har legat på olika former av medborgardialoger. 

 

För att tillgängliggöra översiktsplanen och för att fortsätta det påbörjade arbetet 

med en digital samhällsbyggnadsprocess bestämdes att översiktsplanen från och 

med samrådet skulle presenteras i ett helt digitalt format. Syftet har varit att nå 

fler och skapa en större kännedom om samhällsplaneringen om fler kan ta del av 

materialet var som helst. Ett digitalt format möjliggör också en interaktion 

mellan kartor och text, samt tillgänglig information i kartlager. 

 

Under det långa arbetet med att ta fram en ny översiktsplan så har många nya 

planeringsunderlag sammanställts. Dessa är underlag för ställningstaganden i 

översiktsplanen. De nya planeringsunderlagen återfinns under flik 10 i 

översiktsplanen. 

 

Planeringsunderlag framtagna under arbetet 

Under arbetet med översiktsplanen har flera nya planeringsunderlag arbetats 

fram och godkänts av Miljö- och samhällsbredningen i en löpande process. 

Dessa dokument är: 

• Serviceplan, Planeringsunderlag för kommersiell service i 

Finspång (2019-12-16) 
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• Strategi för Jordbruksmark, Planeringsunderlag för 

översiktsplan 2020 (2019-11-06) 

• Transportinfrastruktur, Planeringsunderlag för översiktsplan 

2020 (2020) 

• Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Planeringsunderlag för 

översiktsplan 2020 (2019-11-06) 

• Planeringsförutsättning Finspång 2017, Planeringsunderlag till 

Översiktsplan 2020 (2017)  

• Planeringsförutsättning landsbygd och orter 2017, 

Planeringsunderlag till Översiktsplan 2020 (2017) 

 

Planeringsunderlag att upphäva 

Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har flera äldre planer och 

strategier bedömts inte längre vara relevanta. De frågorna hanteras numer i 

översiktsplanen och de aktuella dokumenten föreslås därför upphävas i beslutet 

om att anta översiktsplanen. Dessa är: 

• Landsbygdsprogram för Finspångs kommun (2003)  

• Parkeringsstrategi för Finspångs centrum (Konsultrapport från 

Ramböll, 2014-05-27)  

• Trafik för en attraktiv kommun - trafikstrategi för Finspångs 

kommun (2009) 

• Tryggt, tillgängligt och trafiksäkert - program för gång- och 

cykelstaden Finspång (2009) 

• Trafikplan för Finspångs tätort (2012) 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Parallellt med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har en konsult arbetat 

med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den är en del av 

översiktsplanen och pekar på behov av kommande arbete och utredningar. Då 

arbetet löpt parallellt med översiktplaneprocessen har många delar av 

miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser arbetats in under arbetet med 

översiktsplanen. Det kvarstår dock arbete att göra i genomförandet av 

översiktsplanen under planperioden. 

 

Tidiga medborgardialoger  

Under senhösten 2017 påbörjades ett dialogarbete via digitala kanaler där 

intresserade har fått svara på korta enkla frågor om Finspångs utveckling. Det 

har även funnits möjligheter att anmäla intresse för deltagande i en e-panel. 

 

Under våren 2018 har nio utvecklingsdialoger genomförts i hela Finspång. Till 

dessa bjöds alla in som hade intresse av Finspångs utveckling. Tre stycken 

utvecklingsdialoger med fokus på Finspångstätort med omland, samt fem 

stycken i övriga Finspång. Utöver detta genomfördes en utvecklingsdialog med 

gymnasieelever. I dessa dialoger har både tjänstemän och förtroendevalda 
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deltagit. Utvecklingsdialogerna har inletts med en presentation om tillväxtmålen 

om 30´000 invånare 2035 samt vad en översiktsplan är och varför det är viktigt 

att vara med och påverka. Den största delen av tiden har sedan avsatts till 

diskussion i grupper utifrån från en SWOT-modell med fokus på möjlig 

utveckling. Utvecklingsdialogerna har varit välbesökta och över 250 intresserade 

har deltagit, plus alla tjänstemän och förtroendevalda. 

 

Resultaten från dialogerna har, i den mån det bedömts vara möjligt, arbetats in i 

översiktsplan 2020. 

 

Kommunikation, missiv samt sändlista 

Med utgångpunkt i det omfattade dialogarbete som genomförts innan och under 

arbetet med översiktsplanen arbetades en omfattande sändlista fram till samrådet. 

Utöver de lagstadgade instanser som ska få möjlighet att yttra sig togs en lista på 

företagare, föreningar och andra intressenter fram och namngavs i sändlistan. I 

sändlistan angavs även ” Markägare som berörs av planförslaget”. Finspångs 

kommun har valt att inte publicera personuppgifter avseende enskilda markägare 

i sändlistan främst på grund av integritetsskyddet.  

 

Den dagen samrådet, respektive granskningen, startade mejlades missiv, 

miljökonsekvensbeskrivning, länkar till översiktsplanen samt under 

granskningen även samrådssammanställningen till de på sändlistan. Innan 

granskningen påbörjades, den 11 maj 2020,  meddelade även Finspångs kommun 

Länsstyrelsen samt Region Östergötland att granskningen skulle ske samt att den 

skulle anslås den 8 juni 2020.  

 

Listan på aktuella markägare togs först fram innan samrådet. Det gjordes en 

sammanställning över de markägare (fastighetsägare) som bedömdes beröras i 

hög grad av det nya förslaget till översiktsplan. Fastighetsägare med mark-

innehav större än 5 hektar som föreslogs bli nya utvecklingsområden samt 

samtliga fastighetsägare till förtätningar i tätorten fick brev hemskickade. Även 

större fastighetsägare i utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

läge fick brev, men inga brev skickades till ägare av villatomter.  

 

Finspångs kommun publicerade vid ett flertal tillfällen information om 

översiktsplanen i Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och 

Fokus Finspång samt på såväl kommunens webbsida (finspang.se) som på 

Facebook och Instagram. Detta gjordes för att nå så många som möjligt, utöver 

de berörda markägarna och den omfattande sändlistan, med informationen om att 

översiktsplanen var på samråd. Finspångs kommun anordnade även 5 välbesökta 

drop-in tillfällen för allmänheten. 

 

Under granskningen skickade Finspångs kommun vykort, dels till de mark- eller 

fastighetsägare som framgick av ovanstående lista, dels även till fastighetsägare 
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till nya föreslagna verksamhetsområden. Det vill säga till fastighetsägare med 

markinnehav större än 5 hektar vars mark bedömes påverkas av förslaget. Inga 

vykort skickades till villatomtägare. Utöver detta anslogs granskningen på 

kommunens digitala anslagstavla. Därutöver annonserades information i 

Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och Fokus Finspång 

två gånger. Informationen publicerades också på Facebook och på kommunens 

webbsida (finspang.se). Under granskningen erbjöds också två drop-in tillfällen 

samt två digitala tillfällen för allmänheten. 

 

Under både samråd och granskning har allt material funnits tillgängligt via 

www.finspang.se/op2020 . Projektledaren tillsammans med förtroendevalda och 

andra tjänstemän har svarat på frågor samt träffat de som så önskat. 

 

Samråd januari- april 2019  

Samrådet för ny översiktsplan pågick från den 21 januari 2019 till den 17 april 

2019.  

 

Under denna tid har invånare, markägare, länsstyrelse och berörda myndigheter, 

andra kommuner, näringsliv, föreningslivet samt andra intresserade getts 

möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkterna har lämnats skriftligen, 

mestadels via en web-enkät som fanns i fliksystemet i översiktsplanen eller via 

mejl till Finspångs kommuns allmänna mejllåda. 

 

Totalt har yttranden inkommit fördelat på följande sätt: 

• Länsstyrelse samt Region Östergötland 

• 5 kommuner 

• 10 Kommunkoncernen och politiska partier 

• 6 näringslivet 

• 11 föreningar 

• 40 privatpersoner 

  

Under samrådstiden så kungjordes samrådet genom annonseringar i 

dagstidningar, i en lokaltidning, på Finspångs kommuns hemsida samt via 

sociala medier. 

 

Samrådshandlingen har gått att läsa och interagera med via 

www.finspang.se/op2020 Samrådshandlingen har varit helt digital där kartor och 

texter interagerar med varandra.  

 

Under samrådstiden erbjöds fem drop-in tillfällen öppna för alla som hade frågor 

kring förslaget till översiktsplan eller kring den digitala plattformen. Totalt kom 

drygt 75 personer till dessa tillfällen som bemannades av både förtroendevalda 

och tjänstemän. Under samrådstiden har även tjänstemännen deltagit i flertalet 

möten och informationsträffar om översiktsplanen. 
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För en fullständig redovisning av yttranden samt svar från Finspångs kommun, 

se Samrådssammanställning. 

 

Medborgardialog grönstruktur 

Finspångs kommun genomförde en digital medborgardialog om grönområden 

under perioden december 2019 till februari 2020. Syfte med dialogen var att få 

mer kunskap om hur olika grönområden används. Enkäten marknadsfördes via 

Finspångs kommuns webbplats och officiella Facebook-konto. Enkäten 

besvarades av 145 personer varav fler är kvinnor än män. De flesta grönområden 

ligger inom 0 – 1000 meter från bostaden och de flesta tar sig till grönområdet 

till fots. 

 

Resultaten av dialogen har arbetets in i en grönstruktur i översiktsplanen. 

 

Granskning juni-september 2020 

Översiktsplanen för Finspångs kommun har varit utställd för granskning under 

tiden 8 juni 2020 till 14 september 2020. 

 

Under denna tid har invånare, markägare, länsstyrelse och berörda myndigheter, 

andra kommuner, näringsliv, föreningslivet samt andra intresserade getts 

möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkterna har lämnats skriftligen, 

mestadels via en web-enkät som fanns i fliksystemet i översiktsplanen eller via 

mejl till Finspångs kommuns allmänna mejllåda. 

 

Totalt har 49 personer/instanser lämnat synpunkter, dessa fördelats på följande 

sätt: 

• Länsstyrelse samt Region Östergötland 

• 4 kommuner 

• 4 Kommunkoncernen och politiska partier 

• 9 näringslivet 

• 8 föreningar 

• 22 privatpersoner 

 

Granskningshandlingen har gått att läsa och interagera med via 

www.finspang.se/op2020 . Granskningshandlingen har varit helt digital där 

kartor och texter interagerar med varandra.  

 

Granskningen har anslagits på Finspångs kommuns digitala anslagstavla. 

Annonsering har skett i Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms 

Kuriren, Fokus Finspång samt på Finspångs kommuns hemsida och sociala 

medier. Utöver detta har en omfattande sändlista sammanställts och samtliga 

mottagare på denna har fått mejl med information, missiv samt länk till 

samrådshandlingen. Vidare har större markägare som direkt berörs av 
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översiktsplanen fått vykort hemskickade med information om samrådet.  I dessa 

utskick och annonser har även inbjudan till de två drop-in tillfällena och de två 

TEAMS-mötena funnits.  

 

Det mindre antalet deltagande på träffarna under granskningen relativt samrådet 

kan möjligen förklaras med de restriktioner och förändrade umgängesnormer på 

grund av Covid-19. Under granskningstiden har tjänstemännen deltagit i möten 

och informationsträffar om översiktsplanen. 

 

För en fullständig redovisning av yttranden samt svar från Finspångs kommun, 

se Granskningsutlåtande. 

 

Kartlager 

Översiktsplanen består av både text och karta. I kartan redovisas de anspråk på 

mark- och vattenområden som bedöms behövas för att nå tillväxtmålet på 30 000 

invånare till år 2035. 

 

Kartlager under Användning och Riksintresse avses fastställas. Under 

Planeringsunderlag avses lager för kulturmiljöprogrammet, förorenade områden 

– kommunens prioritering samt påverkansområde Seveso fastställas. Övriga 

kartlager som finns under Planeringsunderlag kommer att vara levande underlag 

som kommer att uppdateras allt eftersom. Se bilaga för detaljer. 
 

Sammanfattning 
Översiktsplan 2020 bedöms skapa goda förutsättningar för att nå tillväxtmålen 

om 30´000 invånare år 2035. Översiktsplanen förhåller sig till Finspångs 

kommuns styrmodell baserad på Agenda 2030 och den föreslagna mark-

användningen kan ske på ett hållbart sätt. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen visar på små konsekvenser för miljön och i flera 

fall förbättringar då utvecklingen av Finspång möjliggör ett omhändertagande av 

kända risker och exempelvis föroreningar i ett tidigt skede. 

 

Relevanta beslut och ärendenummer 

KF 2016-§ 146 Dnr: KS.2016.0815, Beslut om uppdrag till Miljö- och 

samhällsberedningen att ta fram fördjupad översiktsplan med fokus landsbygd. 

 

KF 2017-§ 97 Dnr: KS.2016.0815, ändring av uppdrag från kommunfullmäktige 

till Miljö- och samhällsberedningen. 

 

Miljö- och samhällsberedningen, 18-12-18, Dnr: KS.2018.1318 beslut samråd 

för Översiktsplan 2020. 
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Miljö- och samhällsberedningen, 20-05-26, Dnr: KS.2020.0555 beslut 

granskning för Översiktsplan 2020, inklusive godkännande av 

Samrådssammanställning daterad 20-05-26. 

 

Miljö- och samhällsberedningen, 20-10-27, Dnr KS.2020.0905 beslut förslag till 

antagande av Översiktsplan 2020, inklusive Samrådssammanställning daterad 

20-05-26, granskningsutlåtande daterad 20-10-27, Miljökonsekvensbeskrivning 

daterad 20-04-29 samt kartunderlag, lagerlista 

 

 

Förslag till beslut  

Miljö- och samhällsberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

1. Att anta Översiktsplan 2020, Framtid Finspång, med 

samrådssammanställning 20-05-26, granskningsutlåtande 20-10-27, 

miljökonsekvensbeskrivning 20-04-29 samt skriftliga planeringsunderlag 

framtagna i arbetet.  

2. Att fastställa kartlager för Användning och Riksintresse samt följande 

kartlager under Planeringsunderlag: kulturmiljöprogrammet, förorenade 

områden – kommunens prioritering samt påverkansområde Seveso 

fastställas. 

3. Att upphäva Översiktsplan 2011, Framtiden finns i Finspång med 

tillhörande handlingar. 

4. Att upphäva Landsbygdsprogram för Finspångs kommun (2003)  

5. Att upphäva Parkeringsstrategi för Finspångs centrum (Konsultrapport 

från Ramböll, 2014-05-27)  

6. Att upphäva Trafik för en attraktiv kommun - trafikstrategi för Finspångs 

kommun (2009) 

7. Att upphäva Tryggt, tillgängligt och trafiksäkert - program för gång- och 

cykelstaden Finspång (2009) 

8. Att upphäva Trafikplan för Finspångs tätort (2012)  

 

 

 

Bilagor:  

Beslut Miljö- och samhällsberedningen 20-20-27 gällande förslag till antagande 

av Översiktsplan 2020, Framtid Finspång,  

Översiktsplan 2020 i PDF (Flik 1-7 samt 9-10 datum 20-10-26. Flik 8 datum 20-

11-05), med fasta kartor  

Markanvändningskarta PDF (20-10-26) 
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Lina Alm 

2020-08-27  9 (9)  

Dnr KS.2020.0905  

  

 

Länsstyrelsens granskningsyttrande som avses i Plan- och bygglagen 3 kap16§  

Samrådsammanställning 20-05-26 

Granskningsutlåtande 20-10-27 

Miljökonsekvensbeskrivning 20-04-29 

Kartunderlag, lagerlista   

 

Expedieras till 

Samtliga sektorer och kommunala bolag 

Länsstyrelsen 
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Jonas Andersson 

2020-10-19  1 (1)  

Dnr KS.2020.1118  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Tecknande av avtal mellan Finspångs kommun och 
Coompanion 

 

Sammanfattning 

Finspångs kommun var en av de första kommunerna i länet som ingick i en 

överenskommelse och samverkan med Coompanion Östergötland, men det har 

till dags dato inte varit formaliserat i ett avtal. 

 

Syftet med föreliggande avtal är att främja bildande och upprätthållande av 

kooperativa föreningar/företag i Finspångs kommun. Coompanion Östergötland 

åtar sig att håller med information och rådgivning vad gäller start och utveckling 

av kooperativa företag, samt vara en stödresurs för etablerade kooperativ. 

 

Finspångs kommun förbinder sig genom avtalet att sprida kunskap om 

Coompanion Östergötland och dess verksamhet, framförallt genom Finspångs 

kommun informations- och kommunikationskanaler.  

 

Finspångs kommun åtar sig även att verka för att projektverksamhet som syftar 

till företagsutveckling kommer till stånd.  

 

Finspångs kommun betalar årligen ett verksamhetsbidrag om 1 krona per 

invånare till Coompanion Östergötland, samt en medlemsavgift som för år 2021 

ligger på 500 kr. 

 

Avtalet gäller tillsvidare och förlängs ett (1) år i taget. Uppsägning skall ske sex 

(6) månader före avtalets utgångstid.  

 

 

Förslag till beslut 

1. Att ingå avtal med Coompanion 

2. Att finansiering sker från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda 

behov från och med år 2021 

 

 

 

Bilaga 1. Förslag till avtal mellan Finspångs kommun och Coompanion 

Östergötland  
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Avtal om kooperativt företagande inom Finspångs kommun 

avseende opinionsbildning, information och rådgivning. 
  

Mellan Finspångs kommun och Coompanion Östergötland ekonomisk förening har denna dag 
träffats avtal enligt följande: 
 
Avtalets syfte  

Avtalets syfte är att främja bildandet och upprätthållandet av kooperativa föreningar/företag 
inom Finspångs kommun genom Coompanion Östergötlands tillhandahållande av information 
och rådgivning avseende start och utveckling av kooperativa företag i första hand ekonomiska 
föreningar. 
 
Coompanion Östergötland ska vara en stödresurs för etablerade kooperativ och en viktig 
samtalspartner för intressenter som står i begrepp att starta kooperativ verksamhet.  
 
Målgrupper 

Målgrupper är grupper av personer, fysiska eller juridiska samt utveckling av företags- och 
föreningssamverkan.  
 
Förpliktelser 

Coompanion Östergötland förbinder sig: 

 
- att ge information och utbildning om kooperativ/ekonomisk förening  

      som företagsform och dess kännetecken i jämförelse med andra företagsformer. 
 

- att ge rådgivning under den process som föregår etableringen av  
      ekonomisk förening/kooperativ 
 

- att ge information till och skapa opinion hos olika målgrupper om      
kooperation – samverkansföretagande och ekonomisk förening som alternativ i olika 
sammanhang.   

 
- att, när så påkallas, tillhandahålla information, muntligt och/eller  

      skriftligt, om Coompanion Östergötlands verksamhet och uppdrag   
 

Personal 

Coompanion Östergötland förbinder sig att tillhandahålla personal med erforderlig kompetens 
och utbildning för verksamhetens genomförande och svara för löpande lämplig 
kompetensutveckling. 

 

Finspångs kommun förbinder sig: 

 

- att på lämpligt sätt, i samråd med Coompanion Östergötland, via kommunens 
informationskanaler sprida kunskap om Coompanion Östergötland och dess verksamhet   
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- att på lämpligt sätt länka Coompanion Östergötlands hemsida till Finspångs kommuns 
hemsida 
 

- att verka för att projektverksamhet som syftar till företagsutveckling  
kommer till stånd 
 

Ersättning 

Finspångs kommun betalar årligen ett verksamhetsbidrag om 1 krona per innevånare till 
Coompanion Östergötland för fullgörandet av detta avtal.  
Vidare betalar Finspångs kommun den medlemsavgift som beslutas av Coompanion 
Östergötlands föreningsstämma. ( för år 2021 500 kr) 
Coompanion Östergötland fakturerar årligen överenskommet verksamhetsbidrag. 
Finspångs kommun är sedan lång tid tillbaka medlem  Coompanion Östergötland och har vid 
det tillfället betalat in insats om 1 000 kr. 
 
Omförhandling 

Om väsentliga förändringar sker vad gäller de förutsättningar som avtalet bygger på, till 
exempel ändringar i gällande arbetstidsbestämmelser och/eller beslut av myndighet som 
parterna inte själva kan påverka skall nya förhandlingar upptas om endera parten begär det. 
Förhandlingarna gäller då ändring av ersättning till den del som avser de ändrade 
förutsättningarna. Förhandlingar skall upptas senast två veckor efter att endera parten begärt 
det. 
 
Avtals- Uppsägnings- och förlängningsregler 

Detta avtal löper  från den 1 januari 2020 och tillsvidare. 
Uppsägning skall ske 6 månader före avtalstiden utgång 
Avtalet förlängs ett (1) år i sänder om inte uppsägning sker. 
 
Detta avtal är upprättat i två originalexemplar varav parterna erhållit 
var sitt. 

 
 

 
Finspång 20200914    Norrköping 20200914 

 
 
 

………………………   …………………………. 
  

Camilla Carlsson 
    Verksamhetsledare  
Finspångs kommun   Coompanion Östergötland 
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Karin Nilsen 

2020-10-28  1 (1)  

Dnr KS.2020.1157  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Digitaliserad introduktion för nyanställda 

 

Ledningsstaben har i uppdrag att digitalisera delar av introduktionsdagen för 

nyanställda medarbetare. I det arbetet vill vi ta fram en film som är hållbar över 

tid. En omvärldsbevakning är genomförd för att se hur andra kommuner hanterat 

digitaliserad introduktion där bland annat animerade filmer tagits fram.   

 

För att få en mer hållbar lösning är förslaget att skapa en animerad film som 

uppfyller de kvalitetskrav vi har och som inte är beroende av vilka personer som 

arbetar i kommunen. Filmen kommer beröra området ”att arbeta i en kommun” 

och ska också vara anpassad till den organisation Finspångs kommun har.  

 

Utifrån erhållen offert är den totala kostnaden för den animerade filmen 

inklusive konsultkostnad 100 000 kr. 

 

För att kunna ta fram den animerade filmen ansöker ledningsstaben om 100 000 

kr ur utvecklingspotten. Av avsatta medel i utvecklingspotten finns för 

närvarande 3 092 000 kr kvar för år 2020. Vid beviljande av ovan sökta belopp 

finns 2 992 000 kr kvar.  

 

 
 

 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att ta fram en animerad 

film till den digitaliserade introduktionen 

2. Att finansiering sker genom avsatta medel i utvecklingspotten med 

100 000 kr år 2020.  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Digitaliseringsmedel WinLas kompetens- och 
utbildningsverktyg 

 

Sammanfattning 
Idag använder organisationen systemet WinLas för kontroll av medarbetares LAS-
tid, varsel, företrädesrätt samt när medarbetare konverteras till tillsvidareanställd 
enligt Lagen om anställningsskydd. Systemet är idag helt klientbaserat och 
systemförvaltningen ligger på HR-avdelningen. HR-avdelningen skapar och 
förvaltar användare och IT-avdelningen installerar systemet efter behov. Mycket av 
hanteringen sker i pappersform, till exempel ansökan om företrädesrätt för vikarier. 
HR-avdelningen får många telefonsamtal från vikarier som vill veta hur deras 
anställningstid ser ut. HR-avdelningen ser behov av att i ett tvåstegsprojekt utöka 
användandet av programmet och dess möjligheter.  

 

I det första steget som sker under 2020 kommer HR-avdelningen starta upp den 
webbaserade delen av systemet. Detta innebär att chefer kan se direkt i webben 
medarbetares LAS-tid, ta ut rapporter, skriva ut varselinformation samt få 
påminnelser. För medarbetare kommer detta innebära att de själva kan gå in i 
systemet och se sin LAS-status samt ansöka om företrädesrätt. På så vis försvinner 
mycket pappershantering och exempelvis anmälan om företrädesrätt går fortare.  

 

I det andra steget som planeras genomföras under 2021 kommer systemet att 
utökas med webbaserat kompetensverktyg och kursverktyg. Kompetensverktyget 
innebär att chefer kan se medarbetares samtliga kompetenser i en samlad bild. I 
kursverktyget kommer kommunen kunna hantera samtliga interna utbildningspaket 
och kurser som medarbetare ska gå i ett visst intervall, till exempel hjärt- och 
lungräddning och arbetsmiljöutbildning för chefer. Det finns möjlighet att skapa 
påminnelser och säkra att medarbetare får kurser vid rätt tillfälle och intervall.  

 
Detta i linje med målet i digitaliseringsstrategin, högre kvalitet och effektivitet i 
verksamheten. 

 
Medlen kommer att användas: 

 Till installation och uppstartsarbete för leverans av systemet samt 
konsulttimmar.  
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Evelina Evertsson 

2020-10-30  2 (2)  

Dnr KS.2020.1170  

  

 

 Till personalkostnader för att under en införandeperiod ta in arbetskraft på 
HR-avdelningen för att implementera systemet i verksamhet.  

 

Upplägg 
Projektet kommer i startskedet införa modulerna i steg 1 tillsammans med WinLas. 
Vidare kommer användare, chefer och administratörer, få introduktion och stöd i 
användandet av systemet. HR-avdelningen kommer att ta fram en 
verksamhetsanpassad manual och vad som gäller för Finspångs kommun. 
Information kommer delges till organisationens vikarier.  

Ansvarig för projekt: Evelina Evertsson 

Projektägare: Helén Wallman 

 

Ansökan 
HR-avdelningen ansöker om 51 000 kronor i digitaliseringsmedel för projektets 
arbete med uppstart och implementering av nya Moduler i WinLas. 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 70 000 kronor. Vid 
beviljande av ovan sökta summa (51 000 kronor) finns 19 000 kronor kvar. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att bevilja HR-avdelningen digitaliseringsmedel för införandet av 
modulerna i steg 1 under år 2020. 

 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta digitaliseringsmedlen med summan 
51 000 kronor.  
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Kommunstyrelsen  

 

Övertagande av IT-infrastruktur från Finspångs Stadsnät 
Finet AB 

Beskrivning av ärendet 
Den modell för leverans av IT-infrastrukturtjänster som Finspångs kommun idag 
använder måste ses över med hänsyn taget till gällande konkurrenslagstiftning samt 
avsaknaden av tekniska utvecklingsmöjligheter. Kommunens IT-infrastruktur är 
idag i stort behov av en upprustning kopplat till en tydlig strategi för utveckling av 
verksamhetsanpassade fastighetsnät.  
Detta gäller för samtliga verksamheter, men den nuvarande bristen på utveckling 
har absolut störst påverkan på sektorerna utbildning samt vård och omsorg.  

Finspångs kommun planerar därför ett övertagande av samtliga verksamhetsnära 
infrastrukturtjänster kopplat till datakommunikation som idag levereras av 
Finspångs Stadsnät Finet AB. Detta för att få en mycket större tydlighet i 
uppdelningen av ansvarsområden, ökad IT- och informationssäkerhet och en högre 
nivå av service för den egna verksamheten. 
Förvaltning och utveckling av det fiberbaserade stadsnätet är dock inte inkluderat i 
uppdraget då detta kvarstannar som ett ansvar för Finspångs Stadsnät Finet AB. 

Upplägg 
Övertagandet kommer att genomföras i projektform med resurser från Finspångs 
kommuns IT-avdelning och Finet AB, samt externa konsulter. Vid projektets slut 
ska samtlig utpekad teknisk utrustning vara ansvarsmässigt överlämnad till IT-
avdelningen. Den tekniska infrastrukturen ska vara grundläggande dokumenterad 
och drift och underhållsinstruktioner ska finnas. Personal som ska arbeta i den 
framtida förvaltningen ska vara utbildade. 
 

Ansökan 
Ledningsstaben ansöker om totalt 1 000 000 kronor i utvecklingsmedel fördelat på 
300 000 kronor år 2020, 650 000 kronor år 2021 samt 50 000 kronor år 2022. 
 
Av avsatta medel i utvecklings och omställningspotten finns för närvarande 
3 092 000 kronor för år 2020. Vid beviljande av ovan sökta medel finns 2 692 000 
kronor kvar för år 2020. 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

1. Att bevilja ledningsstaben totalt 1 000 000 kronor från utvecklings- och 
omställningspotten för övertagande av IT-infrastruktur från Finspångs 
Stadsnät Finet AB. Beloppet fördelas med 300 000 kronor år 2020, 650 000 
kronor år 2021 samt 50 000 kronor år 2022. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Generellt ägardirektiv för de kommunala bolagen 

 

Sammanfattning 
FFIA har tagit fram förslag till reviderat generellt ägardirektiv för de kommunala 
bolagen och föreslår fullmäktige att fastställa detta.  

Direktivet innehåller principerna för kommunens ägande av bolag samt det 
kommunala syftet med bolagens verksamhet. Vid sidan av detta relegerar direktivet 
ansvar och roller mellan kommunen och de olika bolagsorganen. Detta direktiv 
innehåller således generella riktlinjer för samtliga bolag. Bolagens specifika uppdrag 
återfinns i separat ägardirektiv.   

Föreliggande förslag innehåller i första hand en språklig och redaktionell 
genomgång. Det som har tillkommit i sak är ett avsnitt om bolagens uppdrag i 
förhållande till kommunens budget och strategiska plan och att bolagen förväntas 
arbeta med de globala målen för hållbar utveckling i den egna 
verksamhetsstyrningen. Dessutom framgår det av direktivet att en årlig 
hållbarhetsrapport ska tas fram i enlighet med kraven i årsredovisningslagen.  

Vid sidan av detta förs det också in att bolagen ska arbeta i enlighet med gällande 
kod för svensk bolagsstyrning samt koden mot korruption i näringslivet. Koderna 
riktar sig primärt gentemot noterade alternativt andra privatägda företag, men kan 
med fördel tillämpas i kommunalt ägda bolag, något som också poängteras av SKR. 
Slutligen föreslås ett förtydligande gällande att de sakkunnigas stöd till 
lekmannarevisionen ska finansieras inom ramen för de förtroendevalda revisorernas 
budgetanslag. Detta förhållande regleras i dagsläget inte i något styrdokument.  

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige  

1. Att fastställa generellt ägardirektiv för de kommunala bolagen 

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

Kommunala bolag 

Beslutat av fullmäktige 2020-xx-xx, § xx 

Dnr. KS.2020.1108 

Dokumentägare: VD FFIA
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Generellt ägardirektiv för Finspångs kommuns 

direkt eller indirekt helägda bolag 

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i Finspångs kom-

muns direkt och indirekt helägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse 

och verkställande direktör att följa detta och övriga av kommunen utfärdade 

ägardirektiv.  

1. Syfte och principer för bolagsstyrning 

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt 

underlätta för kommunen att följa upp verksamheten. Den formella styr-

ningen i bolagsordning och ägardirektiv är dock inte tillräcklig för ett aktivt 

ägarskap och bör därför vid behov kompletteras med möten mellan bolags-

styrelse och kommunstyrelsen. Bolagen ska, så långt som möjligt, följa po-

licys, riktlinjer och regler beslutade av kommunfullmäktige och kommun-

styrelsen. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bola-

get.  

Finspångs kommuns roll som aktiv ägare innebär bland annat att löpande 

utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagens strategier och 

mål, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamhet samt 

hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning. Bola-

gens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom  

 kommunallagen 

 gällande bolagsordning 

 gällande ägardirektiv 

 särskilda direktiv utfärdade av fullmäktige eller kommunstyrelsen  

 förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

 

Förutom ovanstående regleras bolagens verksamheter i aktiebolagslagen och 

i förekommande fall speciallagstiftning. 

2. Bolagen som en del av den kommunala verksamheten 

De kommunala bolagen har tillkommit genom beslut av fullmäktige och står 

ytterst under fullmäktiges ledning. Av detta följer att de kommunala bolagen 

är en del av kommunens verksamhet som skall därför till att tillgodose in-

tressen som gagnar organisationen i dess helhet (koncernnytta). För att det 

ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, direkt 

eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför naturligt att bo-

lagsverksamheten ska samordnas med kommunens övriga verksamhet så 

långt det är möjligt och lämpligt. Viktiga aspekter är att bolagen tar hänsyn 

till sociala och miljömässiga faktorer, liksom möjligheten att tillhandahålla 

praktik, lärlingsplatser eller motsvarande.     
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3. Budget strategisk plan, Agenda 2030 samt hållbarhetsrapport 

Bolagens övergripande uppgifter är att bidra till kommunens utveckling. 

Därvidlag ska bolagen, utifrån respektive uppdrag, bidra till att vision, stra-

tegier, ledstjärnor samt mål i kommunens budget och strategiska plan kan 

uppfyllas. Som en följd av detta ska bolagen i sina respektive budgetar besk-

riva hur de bidrar till att uppfylla de för bolagen prioriterade målen för håll-

bar utveckling i enlighet med den struktur som finns i kommunens budget 

och strategiska plan. Vidare ska bolagen årligen ta fram en hållbarhetsrap-

port utifrån de krav som framgår av årsredovisningslagen. (ÅRL 1995:1554) 
 

4. Kommunfullmäktige  

Fullmäktige har utifrån bestämmelserna i 10 kap 1-5 §§ kommunallagen 

särskilda åligganden avseende bolagen. Kommunens styrfunktion över bo-

lagen utgår från fullmäktige antingen genom direkta direktiv eller genom 

den delegation kommunstyrelsen fått i reglemente eller delegationsordning. 

 

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt 

och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplys-

ningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.  

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande/godkännande  

Bolagsstyrelsen ska inhämta fullmäktiges ställningstagande/godkännande 

innan den fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller  av annan 

större vikt. Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningsta-

gande/godkännande kan behöva inhämtas är:  

 ändring av bolagsordning  

 ändring av aktiekapitalet  

 förvärv eller försäljning av fastighet  

 införande och ändring av avgiftstaxor inom områden som inte är undan-

tagna de kommunala kompetensreglerna  

 strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start 

av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde  

 större investeringar som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller 

kommunens ekonomi 

 

Frågor om huruvida ett ärende ska föras till fullmäktige ska ställas till mo-

derbolagets styrelse.   

6. Kommunstyrelsen  

Av 6 kap 1 § KL framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 

följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska 

ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. uppsikts-

plikten. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-

kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 

lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs så-

vida informationen inte omfattas av sekretess. 
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Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § KL ska fatta årliga 

beslut om bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsen utövar kommunens aktiva ägarstyrning. Detta innebär 

bland annat:  

 utseende av ombud till moderbolagets bolagsstämma   

 utfärdande av instruktioner till ombud inför bolagsstämma 

 behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna kommunens 

verksamhet inkluderande bolagssektorn,  

 

7. Moderbolaget 

Moderbolaget fungerar som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella 

styrinstrument för dotterbolagens verksamhet. Styrningsfunktionen kvarlig-

ger i kommunen med den fördelning mellan fullmäktige och kommunstyrel-

sen som framgår av kommunstyrelsereglementet. 

Moderbolaget skall utifrån ägardirektiv tillse att det erhåller den information 

rörande dotterbolagen som kommunstyrelsen bestämmer samt förmedla den 

till kommunstyrelsen på sätt och vid tidpunkter denna bestämmer. 

Moderbolaget utser ombud till de ägda bolagens bolagstämmor 

8. Bolagets styrelse  

Fullmäktige utser styrelserna i bolagen för hela mandatperioden i enlighet 

med bolagsordningen. Fullmäktige tar också ställning till om suppleanter i 

bolagens styrelser skall ha närvarorätt och om de i så fall också skall ha rätt 

att delta i överläggningarna, liksom i vilken ordning suppleanter i bolagens 

styrelser skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot 

I enlighet med SKR:s skrift Principer för styrning av kommun- och region-

ägda bolag ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen 

ska minst omfatta om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna 

utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organi-

serad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om bolags-

styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bo-

lagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta kommunen om dessa. Styrel-

sen ska i övrigt arbeta i enlighet med principerna i gällande ”Svensk kod för 

bolagsstyrning”
1
 samt ”Kod mot korruption i näringslivet”

2
. 

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, 

varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.  

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels 

inom bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör 

som framgår av 8 kap 4-5, 27 och 29 §§ ABL. Styrelserna har att utforma 

                                                 
1
 Framtagen av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

2
 Framtagen av Institutet mot mutor (IMM) 
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organisationerna så att de bästa förutsättningarna för bolagens ändamål och 

mål tillgodoses. 

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlö-

pande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern 

kontroll fungerar.  

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I 

denna ska bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagssty-

relsen säkerställer att:  

 ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande re-

sultat uppnås i bolaget,  
 kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern kon-

troll upprätthålls,  
 bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.  

9. Revison 

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman utse yrkesrevisor eller ett revis-

ionsbolag för granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning. För att åstadkomma samordning inom bo-

lagskoncernen har kommunrevisionen i uppdrag att upphandla revi-

sor/revisionsbolag.  

 

För samma tid som för styrelsen ska fullmäktige utse lekmannarevisorer i de 

kommunägda bolagen. Valet ska härefter fastställas  på bolagsstämma. 

Normalt utses högst två lekmannarevisorer för varje bolag. Lekmannarevi-

sorerna har till uppgift att granska dels om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt gentemot 

ägarens beslut och direktiv, dels om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Sakkunnigas stöd till lekmannarevisionen ska finansieras inom ramen för de 

förtroendevalda revisorernas budgetanslag.  

10. Verkställande direktör  

Bolagsstyrelsen i direkt och indirekt ägda bolag ska samråda med kommun-

styrelsen och kommundirektören vid tillsättande av verkställande direktör 

om inte annat beslutas av kommunstyrelsen. 

11. Arbetstagarrepresentation i styrelsen  

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller 

även av kommunen ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens 

tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av 

styrelserepresentation. Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant 

beslut. Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala 

fackliga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna av-

står från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med 

yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden.  

12. Budget och handlingsprogram 
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Bolagen inom koncernen skall följa kommunens regler och tidplaner för 

mål- och ekonomistyrning. I enlighet med dessa ska bolagen inför varje nytt 

verksamhetsår lämna budget och handlingsprogram till kommunstyrelsen.  

13. Underlaget för sammanställd redovisning 

Bolagen skall årligen och koordinerat med kommunens bokslutsarbete till-

handahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande 

av kommunens sammanställda redovisning och delårsrapporter vid de tid-

punkter kommunstyrelsen bestämmer.  

14. Bolagets informationsskyldighet m.m.  

Det åligger bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer 

moderbolaget och kommunen tillhanda:  

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll samt beslutsunderlag från styrelsesammanträde 
 bolagets årsredovisning 
 revisionsberättelse 
 affärsplan 
 övriga begärda handlingar 

 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 

utifrån det syftet som angivits i bolagsordningen och ägardirektiv, liksom de 

kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevi-

sorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister 

i de avseenden som omnämns ovan.  

15. Allmänna handlingar  

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 

som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören 

eller efter dennes bestämmande. 

16. Personalpolitiska frågor  

Tolkning och tillämpning av personalpolitiska frågor hanteras av kommu-

nens arbetsgivardelegation. Personalpolitiska ärenden av principiell natur 

liksom lönesättningsärenden ska samordnas med kommunen. Fastställda 

policys och riktlinjer avseende personalpolitiken som ex. chefspolicy, löne-

policy, mångfalds- och jämställdhetsplan etc. ska, så långt som lämpligt, 

följas av bolagen. Arbetsgivardelegationen svarar också för tolkning och 

tillämpning av reglemente för arvoden m.m. för Finspångs kommuns förtro-

endevalda. 

17. Arkivreglemente 

Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
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18. Ombud 

Kommunens ombud skall vara kommunchefen eller den kommunstyrelsen 

genom beslut sätter i hans ställe. Bolagets ombud är bolagets verkställande 

direktör eller vid förfall för denne befullmäktigad verksamhetsansvarig. 

Ombuden skall ha behörighet att för respektive part överenskomma om 

tolkningen av det föreliggande ägardirektivet 

Ombuden skall upprätthålla löpande kontakt med varandra. 

19. Tvisteförfarande  

Tvister mellan direkt och indirekt helägda kommunala bolag samt mellan 

kommunal nämnd och helägt kommunalt bolag avgörs av kommunstyrelsen 

Bolagen är skyldiga att följa denna ordning om inte annat följer av lag.  
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Finspångs förvaltnings- och 

industrihus AB 

Protokoll 16 (16) 

Sammanträdesdatum: 

2020-09-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2020-§ 61 Dnr: FFIA.2019.0051 

Generellt ägardirektiv kommunala bolag 

Sammanfattning 
Det generella ägardirektivet fastställdes första gången av fullmäktige den 6 
november 2014. Tidigare fanns en separat företagspolicy, men fullmäktige valde i 
det beslutet att kombinera policyfrågorna med den mer formella regleringen av 
bolagens verksamhet i ett och samma dokument. Detta för att undvika allt för 
många styrande dokument för samma verksamhet.    

Direktivet innehåller principerna för kommunens ägande av bolag samt det 
kommunala syftet med bolagens verksamhet. Vid sidan av detta relegerar direktivet 
ansvar och roller mellan kommunen och de olika bolagsorganen. Detta direktiv 
innehåller således de generella riktlinjerna för samtliga bolag. Bolagens specifika 
uppdrag återfinns i separat ägardirektiv.   

Föreliggande förslag innehåller i första hand en språklig och redaktionell 
genomgång. Det som har tillkommit i sak är ett avsnitt om bolagens uppdrag i 
förhållande till kommunens budget och strategiska plan och att bolagen förväntas 
arbeta med de globala målen för hållbar utveckling i den egna 
verksamhetsstyrningen. Dessutom framgår det av direktivet att en årlig 
hållbarhetsrapport som ska tas fram i enlighet med kraven i årsredovisningslagen. 
Vid sidan av detta förs det också in att bolagen ska arbeta i enlighet med gällande 
kod för svensk bolagsstyrning. Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller 
depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige, men kan också på frivillig väg 
användas av andra typer av bolag. 

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut 

1. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa generellt ägardirektiv för de

kommunala bolagen.
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