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2021-§ 134 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordföranden föreslår att informationspunkten Trygghetsundersökning utgår och 

ersätts av informationspunkt om Demokrativeckan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att informationspunkten Trygghetsundersökning utgår och ersätts av 

informationspunkt om Demokrativeckan 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2021-§ 135   Dnr: KS.2020.1034 

 

Rapportering investeringar årsbokslutet 2020-12-31 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 

investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 

tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla 

budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 

slutdatum. 

 

Kommunens sektorer följer löpande upp sina investeringsprojekt under året. 

Bland annat görs ekonomiska prognoser i beslutsstödsystemet insight och 

statusrapportering med kommentarer redovisas i stratsys. Förvaltningen 

överlämnar utifrån detta en rapportering av kommunens investeringar vid 

årsbokslutet 2020-12-31. 

 

Investeringsbudgeten uppgick totalt till 260 mnkr vid bokslutet. Av dessa medel 

var 65 mnkr beslutade för år 2020 i enligt med strategisk plan medan 42 mnkr 

avsåg beslut utöver plan. Flera projekt löper under flera år, 152 mnkr avsåg 

projekt överförda från föregående års investeringsbudget.  

 

Under året beslutade kommunfullmäktige om investeringar utöver plan. 

Kommunen förvärvade Hällestadgården från bostadsbolaget Vallonbygden i 

syfte att utöka antal boendeplatser. Under våren beslutade kommunfullmäktige 

att anslå 4,4 mnkr för iordningställande av lokaler i kommunhuset för att skapa 

förutsättningar för att inrymma kommunens förvaltning. Transportenheten 

medgavs även investeringsanslag utöver ram för inköp av fordon i syfte att sänka 

driftkostnaden och öka flexibiliteten vid eventuell förändrad verksamhet. 

 

Vid bokslutet uppgick upparbetade investeringsutgifter för 2020 till 127 mkr. 

Endast ett fåtal projekt hann att slutföras och avslutats, däribland inköp av fordon 

till transportenheten samt ny webbplats där det sistnämnda projektet visar 1 mnkr 

i lägre kostnad än beräknat. Sektor samhällsbyggnad ansvarar för flera stora 

infrastrukturprojekt som delvis medfinansieras av Trafikverket. Vid bokslutet 

avslutades te x projekt Butbro gång- och cykelbro där kommunens bruttokostnad 

blev 2,5 mnkr och bidrag erhölls med 1,2 mnkr. Coronapandemin har krävt 

mycket resurser både från chefer och andra nyckelpersoner vilket i många fall 

har försenat planerna för flera investeringar, flera stora projekt beräknas fortsätta 

även nästa år.  

Pågående investeringar som ännu inte hade färdigställts uppgick till budgeterade 

182 mkr, där prognosen för dessa totalt sett inte visade någon avvikelse. De 

flesta investeringsanslag återfinns inom sektor samhällsbyggnad som bland annat 

ansvarar för kommunens infrastruktur, fastigheter och exploatering. För år 2020 
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avsattes 13,5 mnkr till reinvesteringar/underhållsinvesteringar inom anslaget 

fastighetsinvesteringar men flera projekt hann inte färdigställas under året. Inom 

anslag för exploatering fanns även ackumulerade medel för kommande 

exploateringar till förfogande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna rapportering investeringar årsbokslutet 2020-12-31 

 

- - - - - 
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2021-§ 136   Dnr: KS.2020.0928 

 

Förlängt stöd till lokala näringslivet p.g.a. coronapandemi  

Beskrivning av ärendet 

Under våren 2020 beslutades att kommunen skulle ge stöd till det lokala 

näringslivet då det befarades att coronaviruset på kort tid skulle få stora 

konsekvenser för näringslivet i Finspång. Under hösten 2020 beslutade 

kommunstyrelsen, KS.2020.0928 2020-§ 451 att stödet till det lokala 

näringslivet på grund av pandemin skulle förlängas till 2021-04-30. 

De lokala företagare som verkar inom restauranger, serviceverksamheter och 

övrig besöksnäring lyftes fram som extra drabbade verksamheter. För att minska 

risken för konkurser och uppsägningar genomfördes därför kommunala åtgärder 

riktade till företagen för att mildra effekten av de minskade inköpen som 

coronaviruset har lett till. Under våren 2020 införde kommunen riktade insatser 

till näringslivet i Finspång. 

Tillsyn vid verksamheter kommer i samråd att ske efter behov.  

En insats som innebär att Finspångs kommun: 

• förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt 

• skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska 

• prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden 

• har en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden där vi är 

lyhörda för de önskemål som finns från er som företagare. 

Möjlighet att få uppskov för kommunala tillsynsavgifter. Det innebär att 

företagare som idag har ett pågående ärende med utsedd handläggare får 

snabbast hjälp genom att i första hand kontakta handläggaren inom Bygg- och 

miljöenheten. 

Möjlighet att få uppskov med betalningar för vatten-, avfalls- och 

fjärrvärmeavgifter. Detta innebär att om företaget har ett behov av uppskov så 

kontaktas Finspångs Tekniska Verks kundservice för att diskutera om det är 

förlängd betalningstid eller avbetalningsplaner som passar företaget bäst.  

Möjlighet att korta betaltiden till leverantörer och kunder till kommunen för att 

bidra till att stärka företagens likviditet. Leverantörer och kunder som påverkas 

ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens 

ekonomi-och styrningsavdelningen för att få hjälp med snabbare betalning eller 

uppskov. 

Företagare som hyr lokaler eller är kund hos något av Finspångs kommuns bolag 

kan kontakta sin motpart för en diskussion om ett eventuellt anstånd. 
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Kommunala tillståndsavgifter för till exempel uteserveringar och avgifter för 

markupplåtelser är sedan tidigare avgiftsfria i Finspång.  

Det förlängda stödet innebär att anstånd kan beviljas för perioder fram till och 

med 31 december 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att föreslå att stödåtgärder till lokala näringslivet p.g.a. coronapandemi 

förlänges till 2021-12-31 

 

- - - - - 
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2021-§ 137   Dnr: KS.2021.0058 

 

Årsredovisning 2020 Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 

Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 

räkenskaper. 

 

Från och med 1 januari 2020 gick Finspångs kommun över till en ny styrmodell. 

Vår nya strategiska plan och budget utgår nu från de 17 globala målen i Agenda 

2030. Att byta styrmodell under ett normalt år skulle ställt stora krav på 

förvaltningen. Att byta styrmodell under 2020 under en pandemi har varit en stor 

utmaning och påverkar och präglar på flera sätt bedömningar och målresultat. En 

del saker har skjutits fram medan andra saker fått en otrolig utväxling av den 

situation som Finspång kommun och hela världen har varit i under 2020.  

Arbetsförmedlingens lokalisering och arbete med invånare som är arbetslösa 

kommer att vara avgörande avseende behovsförändringar avseende kommunal 

service för kommunen. Migrationsverket har signalerat att de flyttar boenden 

från kommunen vilket innebär färre barn och elever inom förskola och skola. 

Pandemin har inneburit förändringar inom all kommunal verksamhet. En av de 

största kommande utmaningarna kommer att finnas inom utbildningssektorn, 

vård och omsorgssektorn samt sektorn för social omsorg. Det finns en risk att 

kommunen har en utbildningsskuld att ta igen utifrån gymnasieskolans och 

vuxenutbildningens distansutbildningar. 

Vård och omsorg har under året sett att hemtjänsttagare tackat nej till insatser 

som de haft behov av. Vad detta kommer att få för långsiktiga konsekvenser 

återstår att se.  

Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2020 ett överskott på 33,9 miljoner 

kronor, vilket är 20,8 miljoner högre än 2019. Det är en positiv avvikelse mot 

budget med 20,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen påverkas av statens 

olika ersättningar för pandemin. Resultatet 2020 är och kommer vara svårt att 

jämföra med andra år. Sektorerna utbildning och social omsorg som har ett 

fortsatt underskott emedan sektorerna vård och omsorg, samhällsbyggnad och 

ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på kommungemensamma 

medel och finansenheten. Vid avstämning mot balanskravet redovisar 

kommunen ett överskott på 31,5 miljoner kronor.   

Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning visar att sex av de sex målen uppfylls.  

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 10 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förslag utifrån resultatet-Eget kapital: 

I årsredovisningen redovisas nedanstående reservationer och markeringar för 

eget kapital i not 16. 

Eget kapital 

 

Till resultatutjämningsreserv får reserveras det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 

överstiger två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. 2% av skatter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning för 2020 är 27,7 mnkr. Efter avstämning mot 

balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 31,5 miljoner kronor. Vilket 

ger möjlighet att reservera ytterligare 3,8 mnkr till resultatutjämningsreserven, 

sedan tidigare år finns 10 mnkr i reserven. 

Under not 16 eget kapital så finns sedan tidigare år markeringar under KS 

avseende Civilförsvaret (43tkr) och Transportenheten (2086tkr). Dessa 

markeringar är inte längre aktuella och föreslås att de strykes och blir icke 

reserverade medel. 

Förvaltningen föreslår att under not 16 eget kapital markera medel för extra 

uppmuntran till personal i samband med covid-19 med 1 020 tkr. 

Om beslut tas enligt beslutspunkt 2-4 om reservering och markeringar justeras 

tabellen enligt följande (not 16 i årsredovisningen). 

  

varav resultatutjämningsreserv 2 019 2 020

 - avsättning 10 000 10 000

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12 410 12 410

varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9 534 9 534

 - personalpolitiska åtgärder 5 000 5 000

 - uppbyggnad pensionsreserv 45 160 45 160

 - försäkringsfond 1 941 1 941

 - Transportenheten 2 086 2 086

 - Civilförsvaret 43 43
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Eget kapital 

 

Beslut enligt beslutspunkt 2-4 påverkar också balanskravsresultatet som finns 

beräknat i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet justeras då enligt 

tabellen nedan. 

 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 

”Sverigedemokraterna saknar en redovisning för kommunens verkliga kostnader 

för den av statsmakten förda massinvandringspolitiken, ett så kallat 

Mångkulturellt bokslut.” 

varav resultatutjämningsreserv 2 019 2 020

 - avsättning 10 000 10 000

 - årets avsättning 0 3 800

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12 410 12 410

varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9 534 9 534

 - personalpolitiska åtgärder 5 000 5 000

 - uppbyggnad pensionsreserv 45 160 45 160

 - försäkringsfond 1 941 1 941

 - Transportenheten 2 086 0

 - Civilförsvaret 43 0

 - extra uppmuntran till personal i samband med covid-19  0 1 020

Årets resultat med hänsyn tagen till 

balanskravet 2019 2020

Årets resultat 13 044 33 860

 - Samtliga realisationsvinster -1 146 -3 100

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -3 151 -1 922

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 264 2 696

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 011 31 534

 - reservering av medel till resultatutjämningsreserv - -3 800

 + användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat 9 011 27 734

Ianspråkstagna markeringar * - -
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Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Inge Jacobsson (M), yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss på bifall eller avslag, och 

finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden konstaterar att det då endast finns ett förslag till beslut kvar, 

förvaltningens förslag, och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna Årsredovisningen 2020. 

2. Att reservera 3,8 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

3. Att tidigare års markeringar under KS avseende Civilförsvaret (43tkr) 

och Transportenheten (2086tkr) strykes och blir icke reserverade medel. 

4. Att under eget kapital markera medel för personaluppskattning i samband 

med covid-19 med 1 020 tkr. 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 13 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 138   Dnr: KS.2021.0190 

 

Feriearbeten inom Finspångs kommunkoncern 

Beskrivning av ärendet 

Nuläge 

Feriearbete kan erbjudas under sommarlovet inom kommunens verksamheter. 

Feriearbete erbjuds de ungdomar som uppfyller nedan kriterier. Särskilda 

undantag och överenskommelser kan förekomma. Undantag från kriterierna kan 

göras vid särskilda satsningar.  

 

Kriterier för feriearbete i Finspångs kommun 

• Studerar år 1 eller 2 på gymnasiet eller motsvarande 

• Är folkbokförd i Finspångs kommun 

• Inte överstiger åldern 20 år 

• Inte har feriearbetat mer än två år tidigare  

 

Arbetsuppgifternas karaktär avgör 

Arbetsuppgifternas karaktär och situation avgör om arbetet är ett feriearbete eller 

ett vikariat. Under ett vikariat utförs arbetet istället för ordinarie personal efter en 

normal introduktion för uppgifterna. Under ett feriearbete utförs 

arbetsuppgifterna utöver ordinarie personalstyrka, uppgifterna är ofta av lättare 

karaktär och en av arbetsplatsens ordinarie personal har handledaransvar för 

ungdomen och finns under arbetspassen nära till hands. 

 

För en ungdom som uppfyller ovan kriterier ska i regel feriearbete erbjudas om 

arbetet utförs inom kommunen. I vissa fall kan undantag göras och ungdomar 

yngre än 18 år kan erbjudas vikariat inom kommunens verksamheter, detta bör 

stämmas av med HR och målsmans godkännande behövs.  

 

Oavsett anställningsform är det av stor vikt att arbetsmiljö och -uppgifter 

planeras i enlighet med de föreskrifter som finns för minderåriga utfärdade av 

Arbetsmiljöverket.  

 

En ungdom som söker både sommarvikariat och feriearbete hos kommunen och 

blir antagen till det ena erbjuds i regel inte det andra. 

 

För att kunna erbjuda och hålla en gemensam linje ut till Finspångs kommuns 

ungdomar och unga vuxna föreslås feriearbete kunna erbjudas inom kommunen 

och de kommunala bolagen, Finspångs kommunkoncern.  
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ungdomar som omfattas av kriterierna för feriearbete ska kunna 

anställas i hela kommunkoncernen under kommunens satsning för 

feriearbete. 

2. Att ungdomar som omfattas av kriterierna för feriearbete ska i största 

möjliga mån erbjudas anställning som feriearbetare inom 

kommunkoncernen, vikariatsanställning ska i första hand riktas till våra 

myndiga medborgare. 

 

- - - - - 
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2021-§ 139   Dnr: KS.2021.0208 

 

Ansökan ur digitaliseringspotten - samordning eller anskaffning 
av IT-system vid bygg- och miljöenheten 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

 

För att vara en attraktiv kommun gentemot både näringsliv och privata aktörer i 

exploateringsfrågor, däribland i hög grad bygglovsprocesser, behöver Finspångs 

kommun ta nästa kliv in i de digitala rummen. I Finspångs kommuns 

digitaliseringsstrategi (KS 2018.0549.005) fastslås följande: ”I Finspångs 

kommun ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och 

kvalitetsutveckling ske genom digitalisering”.  

Inom kort kommer en e-tjänst för ansökan om bygglov att lanseras i kommunens 

gemensamma e-tjänsteplattform (Open ePlatform). E-tjänsten möjliggör en säker 

digital ansökan, men saknar en direkt koppling till befintligt verksamhetssystem. 

Genom en helt digitaliserad bygglovsprocess kan handläggningstiderna kortas, 

sökanden få insyn i ärendeprocessen och tilldelas beslutet digitalt, vilket är en 

förutsättning för att kunna effektivisera handläggningen och nyttja 

digitaliseringens fulla potential. Utredningen ska även eftersträva en mer 

rättssäker process genom att inkludera möjligheten till digitala underskrifter och 

en digital arkivering. 

Bygg- och miljöenheten kan i dagsläget inte erbjuda en digital ansökan som ger 

möjlighet att följa bygglovsprocessen digitalt och hålla sig uppdaterad i ärendet. 

Ett arbete pågår för att möjliggöra en digital ansökan om bygglov via e-tjänst. 

Med nuvarande lösning kommer dock den digitala processen att brytas efter att 

ärendet inkommit till kommunen, då nuvarande system inte är integrerade med 

varandra. Den sökande kommer därmed inte kunna följa sin ansökan och få 

besked via e-tjänsteportalens Mina sidor.  

 

För att haka på i den digitala utvecklingen och erbjuda våra medborgare en helt 

digital tjänst samt effektivisera kommunens bygglovsansökan ansöks därför om 

medel för att utreda vilka integrationer som är möjliga mellan nuvarande 

verksamhetssystem (EDP Vision) och e-tjänsteplattformen (Open ePlatform). 

Utredningen ska även innefatta vad det finns för möjligheter via andra 

tillgängliga system på marknaden och kostnader kopplat till detta. 

Utredningen som behöver göras inkluderar många digitala system som behöver 

interagera med varandra för att få en användarvänlig och driftsäker process. 

Exempel på funktioner och system som behöver samverka är 

ärendehanteringssystem, e-legitimering, kartsystem, digital signatur, e-post och 
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e-arkiv, det vill säga funktioner och system som är av stor vikt ur ett 

kommungemensamt perspektiv, för att möjliggöra sömlösa digitala lösningar och 

framför allt enkel och god service till våra medborgare. Utredningen ska med det 

sagt även innefatta vilka användbara system kommunen redan har och vad som 

eventuellt behöver upphandlas.  

 

Upplägg 

Enheten har idag inte kompetens eller egna resurser för att utföra denna typ av 

utredning utan avser att anlita en upphandlad konsult för uppdraget. 

Digitaliseringsstrateg deltar i de strategiska frågorna i arbetets upplägg samt 

fungerar som stöd vid utformning av konsultens uppdragsbeskrivning. 

 

Ansvarig för projekt: Lina Rüdow, bygg- och miljöchef 

Projektägare: Bygg- och miljöenheten 

 

Ansökan 

Bygg och miljöenheten ansöker om 350 000 kronor i digitaliseringsmedel för 

utredning av möjliga IT-system och förberedelse för att digitalisera 

bygglovsprocessen i sin helhet. 

 

Kostnaden är uppskattad efter kontroll med andra kommuner kopplat till 

tidsåtgång och timpris för IT-konsult. Ansökan avser år 2021.  

 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 890 000 kronor 

kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa finns 1 540 000 kronor kvar. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja Bygg- och miljöenheten digitaliseringsmedel för utredning av 

möjliga IT-system och förberedelse för att digitalisera bygglovsprocessen 

under år 2021. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 350 000 kronor.  

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 17 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 140   Dnr: KS.2019.0560 

 

Slutredovisning Lekplats Bruksparken 

Beskrivning av ärendet 

I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och 

demontering av lekplatser skulle genomföras. Lekplats Bruksparken har lyfts 

fram under kategorin upprustning.  

 

I planeringsskedet av upprustningen låg Finspångs kommuns fyra element – 

vatten, eld, järn och glas med och valet föll på vatten och en vattenlek. 

Upprustningen påbörjades under våren 2020 och stod klar sommaren 2020 med 

Östergötlands första vattenleksanläggning. Vattenleken har uppmärksammats 

medialt och lockat människor från andra kommuner att besöka Finspång. 

Vattenleken riktar sig till alla oavsett ålder och har under sommaren och varit 

mycket välbesökt. 

 

Upprustning av lekplats Bruksparken har belastat samlingsprojekt Lekplatser 

KS.2016.0424 (med 986 000 kr) samt upprustning av lekplatser 2019 

KS.2017.1112 (med 500 000 kr). Projektet innebär både upprustning av befintlig 

lekpark samt anläggande av vattenlek.  

 

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 1 700 854 kr. Avvikelsen 

om 214 854 kronor beror på ökad anläggningskostnad för markarbete på 

befintlig del av lekplatsen.  

 

Totalt tillkommande driftkostnad uppgår till 47 112 kr. 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 139 701 kronor per år. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna slutredovisning Lekplats Bruksparken 

- - - - - 
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2021-§ 141   Dnr: KS.2019.0560 

 

Slutredovisning Butbro gång- och cykelväg 

Beskrivning av ärendet 
Gång och cykelväg Bubro, med sträckning från Rävudden till Butbro vägkors, 

har byggts i samarbete med Trafikverket. Resultatet blev en gång-och cykelväg 

med två tillhörande tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning. I 

samband med anläggandet av gång-och cykelvägen flyttades och 

tillgänglighetsanpassades hållplatsläget Lotorps vägkors. Gång- och cykelvägen 

kopplar samman gång- och cykelvägnätet både mot Lotorp och Östermalm. 

 

Syftet med åtgärden var att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter i 

området samt skapa möjlighet för skolelever att på ett säkert sätt kunna gå- och 

cykla till skolan. Åtgärder resulterade även i att skolskjuts på grund av 

trafiksäkerhetsskäl längs aktuell sträcka kunde tas bort.  

 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun. 

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 7 420 268 kr varav 

kommunens del utgör 2 547 897 kr samt projektledning med egen personal.  

 

Gång och cykelväg Butbro är ett projekt som pågått under många år. Olika 

lösningar med delvis tillhörande projekteringar har lyfts fram under årens lopp 

och tvingats förkastas. Detta resulterade i att projektet har föranlett 

förgävesprojekteringskostnader med 679 088 kronor, vilket till 50 % ingår i 

bidrag från Trafikverket. Kostnaderna för förgävesprojekteringen är bokförd mot 

kommunens resultat på kommungemensamma medel år 2018.   

 

Totala tillkommande driftkostnaden för gång och cykelväg och bro uppgår till 

19 116 kr. 

 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 283 130 kronor per år, bidraget från 

Trafikverket minskar den årliga kostnaden med 167 731 kr, vilket ger en 

nettokostnadseffekt på 115 398 kronor. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna slutredovisning gång-och cykelväg Butbro 

- - - - - 
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2021-§ 142   Dnr: KS.2021.0263 

 

Fördelning av miljöutvecklingspott 2021 

Beskrivning av ärendet 

2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och 

klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott (beslut 2017-12-18 dnr 

KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs år 2019 (KS 2019.0187) och år 2020 

avsattas en del av miljöpotten i driftsbudgeten. I år har det åter varit möjligt för 

alla verksamheter att ansöka om medel från drifts- eller investeringsbudgetar. 

 

Totalt inkom 33 ansökningar, mer än en fördubbling jämfört med 2020, med 

många spännande förslag. Ansökningarna innehöll en uppskattad kostnad och en 

beskrivning av miljö- och klimatnytta. En jury bestående av Hugo Andersson 

(miljö- och samhällsbyggnadsråd), Helene From (samhällsbyggnadschef) och 

Jane Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg) har bedömt ansökningarna. 

 

En uppföljning av tidigare års miljöpotten gjordes i slutet på 2020. Detta har 

dröjt eftersom kommunen saknat ramavtal för elcyklar och därmed har beviljade 

cyklar inte kunnat köpas in. Medel blev över eftersom upphandlade cyklar blev 

billigare än avsatt i miljöpotten. Utöver detta har kostnader för beviljade 

laddstolpar kunnat minskas genom delfinansiering med medel sökt från 

Naturvårdsverket samt avsatt osäkerhetsreserv inte behövdes. Uppföljning 

resulterade i att 95 tkr kunde föras över till 2021.  

 

Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2021: 

1. Hållbara transporter  

a. Elcyklar, elcargocyklar för transport av barn och eldriven side-by-

side cykel och en rullstolscykel med elmotor.  

b. Ecodriving kurser för medarbetare i transportintensiva 

verksamheter.  

c. Installation av laddstolpar 

2. Miljökommunikation – Kamera, stativ och mikrofon för inspelning av 

filmer 

3. Minskat avfall, ökad återvinning – skräpupplockare och förvaringslådor 

för sopsortering 

4. Kompostering, biologisk mångfald och egen matförsörjning 

a. Insektshotell och bivänliga trädgård  

b. Odlingslådor, planteringsbord och frö. 
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Enhet/lokalisering Sektor Beviljat belopp 

Driftsbudget Investerings-

medel 

1. Elcargocyklar för transport av barn 

Björnkullens 

korttidsverksamhet 

Social omsorg 21 500 kr  

Sonstorps förskolor Utbildning 21 500 kr  

Metallens förskola Utbildning 21 500 kr  

Ljusfalls förskola Utbildning 21 500 kr  

Ekesjö förskola Utbildning 21 500 kr  

2. Elcyklar 

Boendestöd Social omsorg 13 500 kr  

Högby hemtjänst Vård och omsorg 13 500 kr  

Rehabenheten Social omsorg 13 500 kr  

3. Rullstolscykel med elmotor 

Grundsärskolan Utbildning  50 000 kr 

4. Side-by-side cykel 

Boendestöd Social omsorg  84 000 kr 

5. Ekodriving kurser 

Hällestad hemtjänst Vård- och omsorg 30 000 kr  

Daglig verksamhet Social omsorg 21 000 kr  

6. Laddstolpe till elfordon 

Betarens hemtjänst Vård- och omsorg 16 200 kr  

7. Miljökommunikation – inspelningsutrustning 

Sektorcentralt Samhällsbyggnad 7 500 kr  

8. Skräpupplockare 

Daglig verksamhet Social omsorg 5000 kr  

9. Sopsorteringskärl till boenden 

Profilen och Svälthagen Social omsorg 1 000 kr  

10. Material till odling, kompostering och vattenhantering 

Lillängens förskola Utbildning 12 300 kr  

Ljusfalls förskola Utbildning 6 300 kr  

Metallens förskola Utbildning 11 000 kr  

Dunderbackens förskola Utbildning 1 500 kr  

Sonstorps förskola Utbildning 5 700 kr  

Grundsärskolan Utbildning 11 900 kr  

Daglig verksamhet Social omsorg 4 000 kr  

Profilen Social omsorg 11 600 kr  

 

Totalt 293 000 kr 134 000 kr 

 

Sektor utbildning får då driftbudget på 134 700 kr, sektor samhällsbyggnad  

7 500 kr, sektor social omsorg 91 100 kr och sektor vård- och omsorg 59 700 kr. 
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Från investeringsmedel får sektor social omsorg 84 000 kr och sektor utbildning 

50 000 kr. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från 

miljöutvecklingspotten om totalt 134 000 kr. Återstående 16 000 kr förs 

över till miljöpott 2022. 

 

2. Att godkänna föreslagna ansökningar om driftbudget och medel tas från 

 kommungemensamma medel samt återstående medel från tidigare års 

miljöpott. 

 

3. Att avskrivningskostnaderna, 13 400 kr, och räntekostnader, 2 680 kr, 

 finansieras genom kommungemensamma medel till respektive sektor vid 

 slutredovisning. 

 

4. Att eventuella driftkostnader som uppstår vid investeringarna ovan 

belastar respektive verksamhet. 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 22 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 143   Dnr: KS.2021.0224 

 

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitaliseringsmedel för 
automatiserad vridbar vårdsäng 

Beskrivning av ärendet 

I vård och omsorgs bidrag kopplat till mål 9 i Agenda 2030 (Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur) ska sektorn arbeta innovativt och ompröva 

strukturer och arbetssätt för ökad nytta i hur våra tjänster utförs för ökad 

resurseffektivitet och upplevd kvalitet för brukaren.  

 

Sektor vård och omsorg har identifierat en möjlighet att med hjälp av teknik öka 

graden av självständighet för brukaren men också gynna arbetsmiljön för 

medarbetarna.  

 

På våra särskilda boende förflyttas idag brukare manuellt med hjälp av 

medarbetare till och från vårdsäng. Genom att istället använda en högteknologisk 

vårdsäng kan brukare som har svårt att komma i och ur sängen själva klara det, 

eller med viss hjälp av medarbetare, utan att behöva anstränga sig. Med hjälp av 

en fjärrkontroll körs sängen upp till stolsposition och roteras till önskat läge. 

Detta underlättar både urstigningen och en eventuell överflyttning till rullstol 

eller stålyft. Utöver vridfunktionen kan fjärrkontrollen även reglera sängens höjd 

samt rygg- och bendel. Mekanismen är tyst och mycket bekväm för brukaren. 

 

Flera välfärdsteknologiska tester visar att en högteknologisk vårdsäng ökar 

brukarens mobilitet och livskvalitet men minskar även arbetsbelastningen för 

medarbetarna samt sparar tid och pengar. 

 

Upplägg 

En högtekonologisk vårdsäng har under en kortare period testats på Berggårdens 

särskilda boende med gott resultat. Nu önskar verksamheten prova ytterligare tre 

sängar med förhoppning om att fler brukare kan dra nytta av tekniken. Sängarna 

är tänkta att placeras på de avdelningar där enheten har rum för växelvård och 

förväntas därmed kunna underlätta avsevärt för berörda brukare.  

 

Införandet kommer att utvärderas löpande. 

Ansvarig för införande och uppföljning är enhetschef på Berggården.  

 

Ansökan 

Sektor vård och omsorg ansöker om 371 700 kronor i digitaliseringsmedel för att 

möjliggöra förnyat arbetssätt och inköp av tre högteknologiska sängar för 

109 000 kr/st. I ansökan ingår även servicekostnader på 2 980 kr/år och säng. I 

offert från leverantör ligger ett avtalsförslag om 5 år där servicekostnaden skulle 

uppgå till 44 700 kr för 3 sängar. 
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Av de avsatta medlen i digitaliseringspotten för år 2021 finns  

1 890 000 kronor kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa (371 700) finns 

1 518 300 kronor kvar. Det finns 750 000 kr i Investeringsmedel för 

digitalisering.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja 327 000kr till sektor vård och omsorg från investeringspotten 

för digitalisering till inköp av automatiserade vridbara vårdsängar under 

2021  

 

2. Att bevilja medel för digitalisering med finansieringen för avskrivning 

och ränta samt servicekostnad för 2021 med sker genom de avsatta 

utvecklingsmedlen med summan 81 000kr 

- - - - - 
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2021-§ 144   Dnr: KS.2019.1223 

 

Ansökan medel ur digitaliseringspott till läkemedelsrobot  

Beskrivning av ärendet 

I morgondagens hälso- och sjukvård är insatserna en blandning av digitalt och 

fysiskt – men i integrerade processer. Detta för att erbjuda självservice för dem 

som kan och vill men också för att göra tjänsterna mer personcentrerade – hur 

jag vill, när jag vill, var jag vill. Dessutom behöver vi möta de demografiska 

utmaningarna och tänka ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.  

 

För att nå målen i strategiska planen behöver vi ta tillvara och implementera 

digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter 

som kan digitaliseras. Vi behöver också arbeta mot målet om god hälsa och 

välbefinnande och då utgå från vad brukaren vill ha för stöd och hur den vill ha 

våra insatser utförda.  

 

Sektor vård och omsorg har identifierat att del av läkemedelshanteringsprocessen 

kan automatiseras med hjälp av en läkemedelsrobot. En läkemedelsrobot kan 

beskrivas som en automatisk läkemedelsautomat där brukaren blir påmind och 

själv hämtar ut sin medicin vid ordinerade tider vilket då ersätter ett fysiskt 

besök från hemtjänst. Hos brukare med medicin flera gånger om dagen sparar det 

in många besök under en månad och öppnar upp möjligheten att använda tiden 

hos brukare det behövs bättre. Det ger också brukaren en möjlighet att leva 

självständigt och inte vara beroende av hemtjänst.  

 

Användandet av en läkemedelsrobot passar självklart inte alla brukare och en 

bedömning av lämplighet görs alltid av sjuksköterska i samråd med 

omvårdnadspersonal och brukaren. Likaså följs användandet upp för att 

säkerställa patientsäkerheten. Läkemedelsroboten går att kontrollera på distans 

och har exempelvis funktioner som larmar om medicin inte tas vid rätt tid eller 

om något fel uppstår. 

 

I exempel från andra kommuner har man kunnat visa på att införandet av 

läkemedelsrobotar gett både ekonomiska vinster och nöjda brukare. 

 

Upplägg 

För att kunna genomföra införande av läkemedelsrobotar så behöver 

hyreskostnaden för läkemedelsrobotarna täckas under första året och 

personalkostnader motsvarande 10 % skulle behöva avsättas under år 2021. 

Tiden skulle läggas på utsedd sjuksköterska för att lära sig system, implementera 

arbetssätt och tillsammans med leverantören utbilda berörd omvårdnadspersonal. 
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Målet är att införa 10 läkemedelsrobotar hos brukare med insatser från utvalda 

hemtjänstenheter under 2021. Faller det väl ut kan arbetssätt och användandet 

breddas till fler brukare och enheter.  

 

Ansvarig för projekt: Maria Frisäter 

Projektägare: Sektor vård och omsorg, hälso- och sjukvårdsorganisationen 

 

Ansökan 

Sektor vård och omsorg ansöker om 360 000 kronor i utvecklingsmedel för 

införandet av läkemedelsrobotar hos brukare i ordinärt boende.  

 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 980 000 kronor. 

Vid beviljande av ovan sökta summa (360 000 kronor) finns 1 620 000 kronor 

kvar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att bevilja sektor vård och omsorg digitaliseringsmedel för införandet av 

läkemedelsrobotar under år 2021. 

 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 360 000 kronor.  

- - - - - 
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2021-§ 145   Dnr: KS.2020.0431 

 

Svar på motion Integration gör samhället mer hållbart, uppdrag 
till demokratiberedningen 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera, 

utveckla och genomföra medborgardialog om integration i kommunen. 

Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge 

demokratiberedningen i uppdrag: 

- Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör 

en analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar 

integration dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan 

människor för ökad samhörighet  

- Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra 

en medborgardialog med civilsamhället om integration  

- Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande 

uppdrag eller finner lämpligt  

- Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige  

 

Vänsterpartiet föreslår även i sin motion att kommunfullmäktige för en djupare 

diskussion i anslutning till redovisningen. 

 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ge demokratiberedningen i uppdrag, efter att de avslutat nuvarande 

uppdrag, att arbeta utifrån motionens viljeinriktning, och att de 

återkommer med en uppdragsplan 
 

- - - - - 
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2021-§ 146   Dnr: KS.2021.0202 

 

Yttrande avseende Regional utvecklingsstrategi - 2040 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Utvecklingsstrategi för 

Östergötland från Region Östergötland. 

 

Region Östergötland har under ett par år arbetat med processen för att ta fram en 

ny utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS). Den regionala 

utvecklingsstrategin ska ersätta det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som 

arbetades fram inom dåvarande Östsam. Det regionala utvecklingsprogrammet 

har ett tydligt tillväxtfokus i form ökad sysselsättning, ökad ekonomisk tillväxt 

och förbättrad infrastruktur. Det regionala utvecklingsprogrammet skrevs innan 

regionbildningen var färdig i Sverige, vilket bland annat påverkar vilka aktörer 

som har ansvaret för den regionala tillväxten. Idag säger den aktuella 

förordningen att varje region ska ha en utvecklingsstrategi och att den ska ses 

över varje mandatperiod. Den regionala utvecklingsstrategin betraktas som en 

mer övergripande och föränderlig process över tid som utöver tillväxtfrågan ska 

hantera andra värden. 

 

Finspångs kommun, både tjänstemän och förtroendevalda, har deltagit i 

processen på flera sätt under åren. Dels genom att frågorna kring den regionala 

utvecklingsstrategin har behandlats inom olika forum inom Region 

Östergötlands samrådsstruktur, men även genom att delta i de workshops som 

genomfördes under 2018 och 2019. Arbetet med den regionala 

utvecklingsstrategin har löpande rapporteras/informerats inom 

samrådsstrukturen. Både tjänstemän och förtroendevalda deltog vid en workshop 

anordnad på kommunnivå i början av 2020. 

 

Finspångs kommun har vid flera av dessa tillfällen, samt i inofficiella dialoger, 

aktivt lyft frågeställningar och synpunkter under processens gång. 

 

I missivet ber Region Östergötland de som yttrar sig att besvarade följande fyra 

frågor. 

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  

• Fångar urvalet av prioriterade strategiska områden de utmaningar som är 

viktigast för gemensamma insatser framåt? 

• Hur ser ni på de föreslagna principerna för hållbarhet, den rumslig 

inriktningen och folkhälsa som utgångspunkter för strategin och hur kan 

de bidra till genomförandet av strategin?  

• Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?  
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Yttrande 

Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  

Förslaget till Utvecklingsstrategi för Östergötland är möjligt för Finspångs 

kommun att arbeta efter de kommande åren. Utvecklingsstrategi för Östergötland 

är generellt skriven om allmänt kända utmaningar som samhällsbyggare och 

andra aktörer behöver förhålla sig till. Frågorna har relevans idag, men är så pass 

allmänt skrivna att de upplevs sakna konkret och tydlig koppling till 

Östergötland. De generella skrivningarna gör det svårt att se vad som är unikt 

och regionalt för Östergötland. Det gör det också svårare att se vad strategin ska 

bidra till att uppnå, det vill säga, vilken eller vilka unika kvalitéer och områden 

gör Östergötland till det är och vad vill Region Östergötland och kommunerna 

att strategin ska bidra till att uppnå eller förstärka? 

 

Finspångs kommun sakar en tydlig röd tråd mellan det beskriva nuläget och de 

fakta som tas upp, till de prioriterade strategiska områdena och slutligen 

kraftsamlingsområdena.  

 

Fångar urvalet av prioriterade strategiska områden de utmaningar som är 

viktigast för gemensamma insatser framåt? 

Finspångs kommun anser att områdena är viktiga. Många av dessa utgör grunden 

och förutsättningarna för hur den offentliga sektorn och kommunernas uppdrag 

ska utföras de kommande åren. 

 

Men Finspångs kommun saknar en tydlig prioritering som visar vad Region 

Östergötland, med kommunerna, vill med Östergötland. Områden som redovisas 

upplevs vara omfattande och inkludera nästan allt. 

 

En viktig aspekt som Finspångs kommun lyft tidigare är problematisering av 

vilka effekter Covid-19 har på samhället i stort och på Östergötland i synnerhet. 

Utvecklingsstrategi för Östergötland bygger till stor del på människors rörlighet, 

som en del i ett gott liv, en välmatchad arbetsmarknad och som en del i ett 

storregional och internationellt perspektiv. Covid-19 har ställt mycket av det som 

tidigare tagits för sanningar på sin spets och människors möjlighet och vilja till 

exempelvis att bo i större städer och (eller) ha lång arbetspendling har drastiskt 

minskats. Detta är effekter som Finspångs kommun menar kommer kvarstå i 

delar även efter Covid-19. En analys av detta i relation till grundtanken i 

utvecklingsstrategi för Östergötland saknas. Finspångs kommun menar även att 

förändrat arbets- och boendemönster ställer helt andra krav på tillgången till bra, 

stabil uppkoppling aldrig har varit viktigare än nu. Detta är en liten del av 

Utvecklingsstrategi för Östergötland. 

 

Finspångs kommun vill även lyfta den konflikt som upplevs skrivas in i 

Utvecklingsstrategi för Östergötland genom att behäfta att hela Östergötland ska 

växa och alla delar ska ha samma möjlighet att utvecklas. Samtidigt som 
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kollektivtrafiken tillåts sluta linjelägga trafik som underlättar för arbets- och 

skolpendling från stora delar av regionen. Region Östergötland är ansvarig för 

kollektivtrafiken. Ska Östergötlands inomregionala funktionalitet utvecklas och 

olika geografiers och platsers varierande förutsättningar beaktas och tas till vara 

måste det säkerställas att det finns kollektivtrafik som är anpassad för arbets- och 

studiependling i hela Östergötland. I synnerhet utanför de två större städerna, 

noderna. Region Östergötlands intentioner och mål i Utvecklingsstrategin bör 

med tydlighet vara styrande för kommande regionala trafikförsörjningsprogram, 

länstransportplan och andra motsvarande dokument. 

 

I området för klimatneutralt och cirkulärt är det enda om rådet att kraftsamla 

kring genomförandet av energi- och klimatstrategin. Men som Finspångs 

kommun uppfattar den så gäller den enbart fram till 2023. Vad vill Region 

Östergötland, vilket framåtsyftande arbete bör initieras? 

  

Hur ser ni på de föreslagna principerna för hållbarhet, den rumslig inriktningen 

och folkhälsa som utgångspunkter för strategin och hur kan de bidra till 

genomförandet av strategin?  

År 2021 upplevs de tre ramarna för Utvecklingsstrategi för Östergötland som 

både självklara och viktiga aspekter att förhålla sig till i utvecklingen av 

Östergötland.  Men Finspångs kommun hade gärna sett förtydliganden i ett par 

avseenden.  

 

Skrivningarna om Agenda 2030 upplevs inte vara anpassade till Östergötland 

och det arbete regionen och kommunerna kan göra. På vilket sätt är varje delmål 

relevant på regional och lokalnivå? En specificering av detta skulle ge tydliga 

kopplingar till de insatsområden som det ska kraftsamlas i. 

 

Den rumsliga aspekten är mycket central i ett genomförande av 

Utvecklingsstrategi för Östergötland. En ny, väl utvecklad och mycket väl 

förankrad rumslig strategi är en viktig utgångspunkt för en gemensam syn på 

regionen som helhet. Finspångs kommun vill lyfta att det kommunala 

planmonopolets olika aspekter är en viktig förutsättning för den kommunala 

utvecklingen. Där med inte sagt att en utökad mellankommunal och 

mellanregional samverkan inte är viktig. Det är den.  

 

Region Östergötland missar återigen att beröra andra angränsade regioner än 

Stockholm och dess betydelse för både regionen och oss kommuner. Utifrån ett 

gränsperspektiv är det inte rimligt att varken relationerna till Region Örebro eller 

Region Södermanlands beskrivs.  Örebro, trots sitt läge, sin arbetsmarknad och 

med sin högskola, nämns inte alls. Örebro är en viktig del i funktionaliteten, 

precis som Jönköping kan anas vara det.   
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Vidare noterar Finspångs kommun att den bild som illustreras på s. 10 visar 

inomregionala stråk samt utomregionala stråk.  Det finns inget i denna 

visualisering som visar det viktiga funktionella arbetsmarknads- och studiestråk 

som omfattar Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. 

 

Folkhälsa är ett brett och viktigt begrepp som omfattar många aspekter. Det 

Finspångs kommun sakar i beskriven av folkhälsa som en av ramarna för 

Utvecklingsstrategi för Östergötland är perspektivet som lyfter folkhälsa hos 

unga. I det avseendet är civilsamhället och deras insatser avgörande för unga 

möjligheter till att skapa sig ett jämlikt och välmående liv. Civilsamhällets 

insatser, många gånger i samarbete med det offentliga, är ett sätt att undvika att 

folkhälsa helt blir en fråga om klass och socioekonomi.  Att utveckla befintliga 

och skapa nya samarbeten mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 

genomförande av strategin. Hela avsnitt om folkhälsa baseras på 

Östgötakommisionen, men det hade varit önskvärt om det framgick mer tydligt 

vad för utmaningar som finns i Östergötland kopplad till dess resultat. 

 

Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?  

Finspångs kommun anser denna fråga är högst relevant. I Utvecklingsstrategi för 

Östergötland saknas en tydlighet i vem som har ansvaret för genomförandet och 

vem som ska leda processerna. Det leder ofta till att inget händer och ingen 

känner vare sig ansvar eller befogenhet. 

 

Finspångs kommun menar att Region Östergötland har ansvaret för att initiera, 

leda och samordna genomförandet av Utvecklingsstrategi för Östergötland. Det 

främst utifrån sitt ansvar för det regionala utvecklingsuppdraget men även som 

ägare av Utvecklingsstrategi för Östergötland. 

 

Region Östergötland har en samrådsstruktur som bör användas för 

genomförandet. Använd de nätverk, samrådsgrupper och regionala forum som 

redan finns etablerade, skapa inga nya strukturer. Region Östergötland ska 

prioritera och initiera områden som ska lyftas. Vidare menar Finspångs kommun 

att de kommuner som har möjlighet, vid givet läge, ska ha möjlighet att delta. 

Det ska inte finnas krav på att samtliga kommuner aktivt arbetar i samtliga 

frågeställningar samtidigt. Alla kommuner har olika förutsättningar, och bör där 

med ha möjlighet att delta i det gemensamma arbetet utifrån dessa 

förutsättningar och deras egna prioriteringar. Använd samrådsstrukturen för 

informationsspridning. 

 

Finspångs kommun kommer i sitt strategiska arbete att se till att en beslutad 

Utvecklingsstrategi för Östergötland är ett planeringsunderlag. Även i det 

operativa arbetet som kommer ur strategierna kommer Finspångs kommun i den 

mån det är möjligt delta i arbetet. Finspång ska arbeta för att göra en beslutad 

Utvecklingsstrategi för Östergötland känd i organisationen. Finspångs kommun 
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utgår från att Region Östergötland avser genomföra samma sak, att implementera 

Utvecklingsstrategi i era ledande och styrande dokument, främst i regional 

utveckling och samhällsplanering. 

 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring lydandes: ”Sverigedemokraterna ställer 

sig positiv till huvuddelen av yttrandet om RUS:en, dock ej avsnittet om Agenda 

2030. Skrivningarna om Agenda 2030 i strategin (samt kommunens synpunkter 

om densamma) visar med all önskvärd tydlighet att detta bara handlar om ren 

symbol och plakatpolitik. Strategin bör utgå från östgötarnas behov, ej utifrån en 

global agenda.” 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp ändringsyrkandet och ställer det på bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. 

Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut kvar och att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ställa sig bakom ovanstående yttrande om Utvecklingsstrategi för 

Östergötland 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
 

- - - - - 
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2021-§ 147   Dnr: KS.2021.0291 

 

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende 
föreningsaktiviteter 2021 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat 

aktivitetsbidrag för ideella föreningar. 

Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och 

baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.     

 

Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart 

och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun 

behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar 

i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.  

 

Förvaltningen ser ett behov av att precis som förra året schablonmässigt dela ut 

aktivitetsbidrag för 2021 utifrån 2020 års utfall med tillhörande 

indexuppräkning. På så vis kan kommunens föreningar få det kommunala 

bidraget och hantera i sin verksamhet säkert och eventuellt även ställa in 

aktiviteter utan att för den saken skull förlora ekonomiskt.  

 

Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2022 och kommer 

avse sammankomster 2021. Till skillnad från förra året kommer föreningarna 

behöva skicka in närvarokort som intygar vilka som närvarat på 

sammankomsterna. Detta utifrån förvaltningens insamling av statistik. 

 

Med anledning av de nationella restriktioner som gäller kring sammankomster 

ställs det under 2021 inga krav på att föreningarna behöver visa upp protokoll 

från årsmöten för att erhålla aktivitetsbidrag.  

  

Yrkanden 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att aktivitetsbidraget för 2021 betalas ut utifrån 2020 års bidragsnivå 

med tillhörande indexuppräkning 
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2. Att föreningar kan välja att ansöka enligt ordinarie ordning för aktiviteter 

2021 om dessa skulle motsvara en högre nivå än 2020 

3. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag 

 

- - - - - 
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2021-§ 148   Dnr: KS.2021.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar februari 2021 

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 februari: 

Månaden präglades av en generellt sett positiv aktiemarknad som steg i värde. 

Starka bolagsrapporter och fortsatt optimism kring en återhämtning. 

Sammantaget så steg Stockholmsbörsen med 3,0% under månaden (2,5% i 

januari).  

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 30% att jämföras med januari; 22%. 

Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till ca 67 

mnkr, en ökning med 0,2%. 

 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Inga 

köp eller försäljningar har skett under månaden.  

 

Fördelningen av andelen aktier i portföljen i slutet av februari: 

 

 
 

 

Resultat och prognospåverkan: 

Föregående år präglades kommunens resultat av stora negativa resultatposter på 

finansenheten i samband med försäljningar av pensionsplaceringar som följd av 
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coronapandemin. Årets resultateffekter återstår att se. Vid slutet av februari hade 

värdet på pensionsportföljen ökat med ca 0,4 mnkr sedan årsskiftet. 

 

Såsom nedanstående bild visar påverkas avkastningen i portföljen av hur 

marknaden utvecklas och varierar. Detta medför en stor osäkerhetspost i 

kommunens löpande prognosarbete och skapar stora variationer i resultatet 

mellan åren. 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar februari 2021 

- - - - - 
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2021-§ 149   Dnr: KS.2021.0320 

 

Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse 2016 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2016.  

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2016. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna. 

- - - - - 
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2021-§ 150   Dnr: KS.2021.0321 

 

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2017.  

 

Datum för sammanträdet var 17 maj 2018. 

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2017. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna. 

- - - - - 
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2021-§ 151   Dnr: KS.2021.0322 

 

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse 2018 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Sammanfattning 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2018.  

 

Sammanträdesdag var 16 maj 2019. 

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna 

- - - - - 
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2021-§ 152   Dnr: KS.2021.0323 

 

Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 2019 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2019.  

 

Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 

styrelsen för verksamhetsåret 2019. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 

läggs till handlingarna. 

- - - - - 
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2021-§ 153   Dnr: KS.2021.0231 

 

Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för 
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans - remiss 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på förslag om 

tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder 

för en ekonomi i balans. 

I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till 

enskilda kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå 

en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska 

bidraget få ges till en kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en 

svag ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera omstrukturerings- 

eller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i 

balans och en god ekonomisk hushållning.  

Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag. En ansökan 

ska bl.a. innehålla en redovisning av det ekonomiska läget, vilka åtgärder som 

bidraget söks för och uppskattade kostnader. Det föreslås att det ska finnas ett 

särskilt beslutsorgan hos Kammarkollegiet, Delegationen för kommunal 

ekonomi i balans, som ska pröva frågor om bidragen.  

Delegationen ska bl.a. bedöma om de åtgärder som anges i en ansökan är 

lämpliga för att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning 

eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder. Kommuner och regioner som har 

en högre skattesats än genomsnittet ska enligt förslaget prioriteras bland 

inkomna ansökningar. Bidrag ska få ges som hel- eller delfinansiering och 

betalas ut i två delar. Vidare föreslås bestämmelser om att ett bidrag i vissa fall 

inte ska betalas ut och att det ska kunna återkrävas.   

Förordningen om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner 

föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och upphöra vid utgången av 2024. 

 

Förslaget innebär att det kommer att bli frivilligt för kommuner och regioner att 

ansöka om bidrag för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder. Det 

innebär inga nya ålägganden för kommunsektorn och det inskränker därför inte 

den kommunala självstyrelsen. Den kommunala finansieringsprincipen blir 

därmed inte heller tillämplig.  Förslaget förväntas stärka den kommunala 

ekonomin på såväl kort som lång sikt. Det kan också leda till att synliggöra goda 

exempel på åtgärder som kan främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk 

hushållning.  Förslaget innebär ett nytt riktat statsbidrag till vissa kommuner och 

regioner. Trots att bidrag till kommunsektorn i första hand bör ges i form av 
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generella statsbidrag är detta bidrag motiverat bl.a. till följd av syftet med 

bidraget, att det är begränsat till vissa kommuner och regioner samt att det är 

tidsbegränsat. 

Synpunkter på förslaget från Finspångs kommun 

• En faktor som skulle kunna påverka möjligheten att söka bidrag eller 

prioritering av ansökningar är den sökande kommunens kostnadsnivå i 

förhållande till den egna standardkostnaden (nettokostnadsavvikelsen). 

Åtgärderna skulle också kunna inriktas mot just den verksamheten. 

• En annan faktor som är viktig att ha med är skattesatsen. En hög 

skattesats bör vara med redan i kriterierna för att få söka statsbidraget. 

• Det är bra att det krävs en ansökan och en återrapportering får att få ta del 

av statsbidraget då det ställer större krav på engagemang och 

genomförande av åtgärderna 

• Det vore bra att redan i samband med beslut om införandet av bidraget 

även beslutades att goda exempel och erfarenheter av åtgärder ska 

synliggöras t ex genom delegationens (eller annan lämplig parts) försorg   

 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring lydandes: ”Sverigedemokraterna menar 

att det inte ankommer på kommunen att ha en mening huruvida en hög skattesats 

skall vara ett av kriterierna för att komma i fråga för att söka statsbidraget. Bör 

vara generellt och bedömas från fall till fall. Vi yrkar således på att denna 

synpunkt stryks ur yttrandet.” 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp ändringsyrkandet och ställer det på bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. 

Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut kvar och att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att lämna remissvar med synpunkter enligt ovan 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2021-§ 154   Dnr: KS.2020.0489 

 

Uppföljning enligt kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 
sektor vård och omsorg - perioden juli-december 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för perioden juli till december 2020 omfattar följande 

kontrollmoment: 

• Kontroll att klagomål, Lex Sarah och Lex Maria utreds samt att 

identifierade direkta och förebyggande åtgärder verkställs. 

Kontrollerna visar att det varit 10 synpunkter/klagomål och tre allvarliga 

avvikelser i sektorn den aktuella perioden. Två av de allvarliga avvikelserna 

utreddes enligt Lex Sarah och en utreddes enligt Lex Maria. Fem av de 

synpunkter/klagomål som inkommit har handlat om besöksförbudet som varit på 

sektorns särskilda boenden i samband med rådande pandemi.  

Följande åtgärder redovisas: 

Genomgång av befintliga rutiner och instruktioner, processkartläggning av 

arbetssätt och även åtgärder för att förbättra kommunikation mellan olika 

professioner. Flera samtal har skett med närstående i samband med synpunkter 

på besöksförbudet på våra särskilda boenden.  

• Kontroll att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad 

tid. 

Kontrollerna visar att det under perioden fanns åtta beslut om särskilt boende 

som inte har kunnat verkställas inom de lagstadgade tre månaderna. Under sista 

kvartalet var det endast ett beslut som inte kunde verkställas och detsamma 

avsåg verkställande av plats i annan kommun.  

Under perioden har också 17 beslut om dagverksamhet rapporterats för uppehåll 

i verkställigheten. Detta på grund av att dagverksamheten stängdes ned under en 

period på grund av pandemin. 

Följande åtgärder redovisas: 

Arbete med att konvertera korttidsplatser till permanenta boendeplatser har 

påbörjats. Detta med syftet att frigöra fler platser för verkställande av beviljade 

beslut om särskilt boende. Dagverksamheten har åter öppnat och uppehållet i 

verkställigheten har upphört. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor vård och omsorg 

avseende perioden juli till december 2020 

- - - - - 
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2021-§ 155   Dnr: KS.2021.0274 

 

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2020 

Beskrivning av ärendet 

Ungdomsenkäten Om mig genomförs årligen i samverkan mellan Region 

Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och länets samtliga kommuner. Elever 

i år 8 grundskolan och år 2 på gymnasiet besvarar webbenkäten, som syftar till 

att ge ungdomar möjlighet att få sina röster hörda kring hälsa, välmående och 

livsstil, och därigenom ha möjlighet att påverka såväl sin skola, den egna 

kommunen som regionens verksamheter. Enkätens innehåll har tagits fram och 

utvecklas fortlöpande tillsammans med ungdomar i länet. Frågorna i enkäten 

berör områdena Hälsa och livsstil, Tobak och alkohol, Skola och fritid, Livet och 

framtiden samt Familj och vänner.  

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att inhämta information om hur resultat 

från enkäten används och påverkar kommunens verksamheter. Denna skrivelse 

syftar till att informera om resultat, en inblick i fortsatt arbete samt deltagande 

skolors beskrivning av hur enkäten använts 2020. 

Resultat från enkäten 

Kommunens kontaktperson får tillgång till resultat på skolnivå, dvs svar från de 

ungdomar som går på respektive skola oberoende av var de är folkbokförda. 

Varje skola har fått en rapport med resultat från den egna verksamheten, för 

kvalitets- och utvecklingsarbete samt arbete med att göra eleverna delaktiga 

kring resultatet.  

Regionen sammanställer vidare årligen en bearbetad rapport på kommunnivå 

(vilken biläggs till denna skrivelse), dvs svar från de ungdomar som är 

folkbokförda i Finspångs kommun.  I kommunrapporten redovisas resultat med 

glidande medelvärde, en metod för att utjämna tillfälliga variationer och få mer 

tillförlitliga tidstrender. Glidande medelvärde beräknas som ett genomsnitt av 

resultat från befintligt år och de två föregående åren. För 2020 innebär således 

varje redovisad siffra ett genomsnitt av resultat från 2020, 2019 och 2018.  

Resultat för ett urval frågor finns också att söka fram i två webbverktyg som 

tillhandahålls av Region Östergötland:  

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/328687/Ungdomsenk%c3%a

4ten%20Om%20mig-%20webbaserat%20resultatverktyg_2014-2020.xlsx 

http://statusostergotland.se/ 

 

Genomförda insatser utifrån 2019 års enkät 

Under 2020 var det många forum som efterfrågade resultat från 2019 års enkät, 

och spridningen av resultat var större än tidigare. Olika politiska forum, 

beredningar och råd har fördjupat sig kring respektive intresseområden. Vad 

gäller specifika verksamheter är det främst inom sektor utbildning som resultat 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/328687/Ungdomsenk%c3%a4ten%20Om%20mig-%20webbaserat%20resultatverktyg_2014-2020.xlsx
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/328687/Ungdomsenk%c3%a4ten%20Om%20mig-%20webbaserat%20resultatverktyg_2014-2020.xlsx
http://statusostergotland.se/
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efterfrågats, och samtliga rektorer (förskola – vuxenutbildning) samt central 

barn- och elevhälsa har tagit del av resultat. Inom utvecklingsarbetet Tidiga 

samordnade insatser har arbetsgrupper fortlöpande använt enkäten som underlag 

för dialog och planering. I arbetet med framtagande av ANDT-strategi har 

underlag gällande substansbruk använts.  

 

De skolrapporter med enkätresultat som skolorna fått till sig har använts på olika 

sätt och i varierande omfattning. Några exempel är att resultaten granskats av 

elevhälsoteam/annat forum, att särskilda områden valts ut utifrån skolans 

prioriterade mål, och att man informerat all personal på skolan. Vid en enhet har 

resultat använts som ett komplement för att tolka resultat från andra 

undersökningar som genomförts. Det har varierat vilken typ av återkoppling 

eleverna fått från enkäten. Några exempel är information till elevrådet och 

diskussion med eleverna kring ett urval resultat. På några skolor ser man behov 

av fortsatt utveckling kring detta, och har exempelvis sett över organisationen 

kring enkätarbetet. Några konkreta insatser som genomförts på olika skolor 

utifrån enkätresultatet är 

• Resultat har legat till grund för hälsofrämjande värdegrundsarbete på skolan: 

ämnesområden för ”månadens fråga” som mentor diskuterar med sin klass 

har valts utifrån resultat på enkäten.  

• Enkätresultat har fungerat som ett underlag inför val av prioriterade 

arbetsområden inför läsåret.  

• Utifrån resultat att elever på skolan vid behov av stöd inte skulle vilja vända 

sig till personal på skolan, har man haft fokus på att förbättra elev-

personalrelationer och att utveckla synsättet att alla vuxna finns till för alla 

elever.  

 

Vid möte med skolors kontaktpersoner i januari 2021 diskuterades fortsatt 

utveckling av användandet av enkätresultat. Fortsatt arbete kommer att ske både 

med att återkoppla och involvera elever och vårdnadshavare kring resultaten, 

men också med att använda resultaten i undervisning, som samtalsunderlag och 

som underlag för utvecklingsarbete. Tvärsektoriell arbetsgrupp för Om mig-

enkäten arbetar vidare enligt årshjul, med stöd till skolor, information till de 

forum som efterfrågar samt spridning av resultat till berörda verksamheter. 

Arbetsgruppen ser att ny samverkansorganisation för barn och unga (med 

representation från skola, socialtjänst, kultur/fritid och vid behov region) 

kommer att vara viktig i fortsatt arbete, för att resultat från enkäten ska bidra till 

faktisk utveckling för barn och unga.  

 

Yrkanden 

Stefan Carlsson (V) yrkar på att tvärsektoriella arbetsgruppen, efter arbete med 

skolorna, elevhälsan med flera, återredovisar till kommunstyrelsen vilka åtgärder 

Om mig-enkäten föranleder. Rapportering sker fjärde kvartalet 2021. 
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Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) yrkande. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att tvärsektoriella arbetsgruppen, efter arbete med skolorna, elevhälsan 

med flera, återredovisar till kommunstyrelsen vilka åtgärder Om mig-

enkäten föranleder. Rapportering sker fjärde kvartalet 2021 

- - - - - 
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2021-§ 156   Dnr: KS.2021.0341 

 

Överenskommelse Hållbar integration i Östergötland  

Beskrivning av ärendet 

En ny regional överenskommelse för kommuner i Östergötlands län, 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Östergötland samt Länsstyrelsen 

i Östergötland har upprättats under 2020. 

Regionala överenskommelse Hållbar integration i Östergötland 2021 - 2025 

börjar gälla den 1 maj 2021. 

Hållbar integration i Östergötland ersätter den gamla RÖK Etablering i 

utveckling som sträckte sig över perioden 2016 – 2020. 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med 

motiveringen: ”Redan i inledningen slås tonen fast - mer av samma kravlösa 

politik som visat sig vara så samhällsskadlig. Överenskommelsen innehåller ej 

några relevanta åtgärder såsom ett gemensamt krav på statsmakten om totalstopp 

av ekonomisk migration till region och kommuner, skärpt integrationsplikt samt 

incitament och stimulering till återvandring som ett av verktygen för en hållbar 

integration.” 

 

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

förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande att bifalla förvaltningens 

förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna Överenskommelse om Hållbar integration i Östergötland 

2021 - 2025 

Reservation 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2021-§ 157   Dnr: KS.2020.1204 

 

Planbesked för fastigheten Rejmyre 2:131 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om planbesked avser en planändring från småbåtshamn till bostad på 

fastigheten Rejmyre 2:131 för att kunna uppföra ett bostadshus om ca 120 m2 

och en komplementbyggnad om 40 m2. 

Fastigheten är bebyggd med ett förråd. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd kan prövas i en ny detaljplan och 

föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan om planbesked. 

Ärendet 

Gällande detaljplan 

Aktuell fastighet omfattas av detaljplan för del av Rejmyre 2:76 m fl (DP198) 

som vann laga kraft 1992-04-24, med en genomförandetid på 15 år. 

Planläggningen syftar till att justera vissa tomtavgränsningar och utfarter, justera 

bryggområden, avgränsa hamnområden med viss byggrätt, ta bort en 

bostadstomt, tillskapa en ny bostadstomt, avsätta ett särskilt område för 

vattentäkt, ange rekommendationer för genomförandeåtgärder. 

 

 

Plankarta där fastigheten Rejmyre 2:131 markerats i rött 

Aktuell fastighet är planlagd som hamn (V1). Inom hamnområdet finns 

möjlighet att uppföra sjöbod (40 m2 i en våning) som komplement till 

bryggområde (WV1). Brygg – och hamnområdet i Innervik har delats i två delar 

(se WV och WV1). Motivet för detta är att tydligt markera att den norra delen 

även i fortsättningen ska disponeras av Domänverket för att betjäna det rörliga 

friluftslivet (WV1).  
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Inom hamnområdet norr om Bremyra 1:6 finns möjligheter att anlägga 

bilparkering som komplement till bryggorna. Det gäller även vid det brygg- och 

hamnområde i Innervik som avses behållas av Domänverket. 

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark som ligger inom 100 m från 

strandlinjen samt inom vattenområden betecknade WV, WV1, WB och WN. 

(Länsstyrelsens beslut 2311-5758/92, 1992-05-04) 

Planen ger också möjligheter att vidta vissa åtgärder inom områdena som 

betecknats N, V, WN, E och P. Vid bildandet av förening som ska handha 

gemensamma angelägenheter inom dessa områden måste samtidigt tas hänsyn 

till att tomtägare inom den del av byggnadsplanen som inte berörs av 

planändringen också måste ha andelar i anläggningen. Bryggor mm ska också 

disponeras av ägarna till dessa tomter – dvs bland annat ägarna till de redan 

bebyggda tomterna inom sydöstra delen av byggnadsplanen. I köpeavtal med nya 

tomtägare har intagits en föreskrift om att fastighetsägare ska ingå i den 

gemensamhetsanläggning för vägar, vatten mm som ska bildas enligt 

anläggningslagen och att Domänverket ska ansöka om sådana förrättningar.  

Avsikten är att Domänverket i fortsättningen enbart ska äga den mark inom 

detaljplaneområdet som markerats med lokalgatan och V1.  

Fastighetsreglering 

År 2005 fattade Lantmäteriet beslut om fastighetsreglering för fastigheten 

Rejmyre 2:131 (aktbeteckning 0562-05/11). Rejmyre 2:76 är en industrienhet för 

gatu-och parkmark om ca 7,5 ha. Genom avstyckning från fastigheten Rejmyre 

2:76 nybildas en fastighet för hamnändamål om 1546 m2.  

Bygglov 

Bygglov har beviljats för förråd och vindskydd på aktuell fastighet. 2013 var 

endast förrådet färdigställt. 

Natur- och kulturvärden 

Naturvård 

Hunn är av nationellt intresse för naturvården enligt kommunens natur- och 

friluftsplan. Den stora sjön Hunn är tillsammans med Stöparen rik på öar, uddar 

och vikar. Några av öarna, uddarna och stränderna är bevuxna av gammal skog 

som bland annat innehåller objekt med naturvärden och någon gång 

nyckelbiotoper. Flera intressanta bestånd växer på den stora Bremyreö. 

Omgivningarna består till stor del av barrskog men längs sydvästra stranden 

finns en del lövskog, bebyggelse och kulturmark. Sjön avvattnas via en å vid 

Hävla bruk ut i sjön Tisnaren. 

Åtgärder som skadar naturvärden: Förorening och reglering av sjön och 

anslutande vattendrag måste undvikas. Främmande arter får inte planteras in. 

Sjöns stränder ska bevaras orörda, det vill säga, diken, avverkningar, bebyggelse, 

avlägsnande av död ved och andra ingrepp får inte ske. 
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Inför eventuell planläggning ska eventuella naturvärden inventeras. 

Rekreation 

Hunn är utpekat som ett mycket viktigt friluftsområde enligt kommunens natur- 

och friluftsplan. Sjön med omgivande stränder erbjuder naturupplevelser som är 

viktiga för friluftslivet. Här finns bland annat en kanotled och badplats med 

grillplats och toalett. Båtlivet är rikt. Besöksfrekvensen bedöms som hög. 

Landskapsbild 

Området är bebyggt längs vattnet med en skogsridå bakom. 

Kulturmiljö 

Bebyggelsen på grannfastigheten Rejmyre 2:60 finns utpekad i kommunens 

kulturmiljöprogram som värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte 

förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska 

utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. 

Strandskydd 

Aktuellt område ligger inom 100 m från strandlinjen, vilket innebär att 

strandskyddet återinträder när det görs en ny detaljplan. Kommunen bedömer att 

det bör vara möjligt att hävda särskilda skäl för ny bostadsbebyggelse, men 

frågan kommer att prövas under planprocessen. 

Störningar och risker 

Förorenad mark 

Söder om aktuell fastighet har det funnits ett sågverk utan doppning/ 

impregnering. (EBH_ID: 176329).  

Inför eventuell planläggning kan det behöva göras en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Hunn har god ekologisk status. 

Geoteknik 

Marken består av sandig morän och urberg. Det bedöms i nuläget inte finnas risk 

för ras och skred. 

Vattenskyddsområde 

Aktuell fastighet ligger inom primär zon i vattenskyddsområde för Hunn. 

Teknisk försörjning 

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 

och har därmed enskilda VA-lösningar.  

Gator och trafik 

Området trafikförsörjs med gator som har enskilt huvudmannaskap.  
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Motiverat ställningstagande 

Förvaltningen ställer sig positiv till att genomföra planläggning enligt ansökan 

om planbesked.  

Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutat om planstart och 

planuppdrag. Detaljplanearbetet tar ca ett år att genomföra från planstart till 

antagande.  

Exploatören ansvarar för att ta kontakt med kommunen för att starta 

detaljplanearbetet. Detta ska göras senast inom två år från det att planbeskedet 

beslutats. 

Avtal ska tecknas mellan exploatören och Finspångs kommun för att reglera 

planarbetets kostnader.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja planbesked för fastigheten Rejmyre 2:131 för planläggning av 

bostäder 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att pröva detaljplan för fastigheten 

Rejmyre 2:131. 

- - - - - 
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2021-§ 158   Dnr: KS.2021.0121 

 

Planstart och planuppdrag för detaljplan för Kolstad 2:91 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beviljade positivt planbesked (KS 2019-§ 459, KS.2017.0093) 

för detaljplaneläggning som ska pröva att uppföra enbostadshus inom fastigheten 

Kolstad 2:91 (då del av Kolstad 2:1). 

Exploatören har nu meddelat att de vill starta planarbetet. Därmed föreslår 

förvaltningen att planstart och planuppdrag beslutas. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beviljade positivt planbesked för fastigheten Kolstad 2:91 (då 

del av Kolstad 2:1).  

Tidigare ställningstaganden 

Området är i den gällande översiktsplanen (ÖP2011, antagen av 

kommunfullmäktige 2011-11-23) utpekat som ett utvecklingsområde i stråket 

mellan Finspång och Norrköping. Området omfattas inte av en detaljplan och har 

inte några områdesbestämmelser. 

Natur och miljö 

Området finns utpekat i kommunens naturvårdsprogram som en trakt med höga 

naturvärden. Under detaljplaneprocessen bör göras en bedömning av områdets 

eventuella naturvärden.  
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Det utpekade området berörs inte av några kända markföroreningar och det finns 

inga kända risker som i ett senare skede kan behöva utredas och åtgärdas.  

I områdets sydvästra del finns det en fornlämning som bör tas hänsyn till under 

detaljplaneprocessen.  

Det utpekade området är i en skogsmiljö och därmed finns det möjligheter till lek 

och rekreation i den miljön också. Skogsmiljön kan ha eventuella kärnområden 

med höga naturvärden, något som får studeras ytterligare i detaljplanearbetet.  

Störningar och risker 

Trafikbuller främst från riksväg 51 får utredas i detaljplanearbetet.  

En eventuell översvämningsrisk som behövs studeras ytterligare i 

detaljplanearbetet är den lågpunkt som finns lokaliserad i områdets västra del. 

Andra saker som även dem måste utredas i detaljplanearbetet är exempelvis, 

eventuell djurhållning, MKN och geotekniken.  

Teknisk försörjning 

I dagsläget finns inga vatten och avlopp ut till det utpekade området.  

Under detaljplanearbetet ska en ledningskoll göras.  

Gator och trafik 

I dagsläget finns existerade grusväg in till det utpekade området men den går till 

väster om det utpekade området över en privat fastighet och kan därmed inte 

användas för detta syfte. Tillfartsväg får lösas i detaljplanearbetet. 

Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar finns längsmed riksväg 51 ca 100 

meter från planområdet. 

Samhällsekonomi 

Behovet av förskolor, skolor och annan kommunal verksamhet kan tillgodoses 

inom Finspångs tätort eller inom Svärtinge tätort. Det får utredas i 

detaljplanearbetet.  

Finansiering 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta exploatören och 

kommer att regleras i planavtal. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten 

Kolstad 2:91. 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att starta planarbete på del av fastigheten 

Kolstad 2:91. 

3. Att kostnaden för framtagande av detaljplanen belastar exploatören. 

- - - - - 
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2021-§ 159   Dnr: KS.2020.1248 

 

Begränsad uppföljning delårsrapport 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i 

delårsrapport och årsredovisning enligt kommunallagen. 

 

Under denna långa period vi påverkats av pandemin så har förvaltningen fått 

prioritera att säkra verksamheten. I samband med årsredovisningen genomfördes 

en stor arbetsinsats för att följa upp verksamhetsmålen för Agenda 2030. 

Förvaltningen har under pandemiåret fått en semesterskuld till anställda samt att 

utredningar och utvecklingsarbete fått stått tillbaka då resurserna använts till att 

säkra verksamhet. Behov finns för att förvaltningen under 2021 fokuserar på att 

implementera målen och utföra de prioriterade uppdragen. Det innebär att 

förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att följa upp verksamhetsmålen för 

Agenda 2030 till delårsbokslutet. 

Detta är ett avsteg från lagen som kan ge kritik vid revision. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att till delårsrapporten 2021 göra ett avsteg från lagen genom att inte 

följa upp verksamhetsmålen för Agenda 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 160   Dnr: KS.2021.0265 

 

Ansökan utvecklings- och omställningspotten införande av en 
ny inköpsorganisation och e-handel 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har, likt många av landets kommuner, uppmärksammat att 

de kommunala inköpsprocesserna kan effektiviseras. Många av landets 

kommuner har redan infört eller står i begrepp att införa organisationslösningar 

för att skapa effektivare processer.  

 

Tidigare uppföljningar avseende kommunens inköp och avtalstrohet visar att: 

• Kommunens verksamheter handlar hos icke avtalade leverantörer och 

sortiment som inte är avtalade hos avtalsleverantör. 

• Kommunens verksamheter lägger mycket tid på inköpen. Besök i butiker 

ibland dagligen eller oftare, letande efter rätt produkter i butiker och på 

webb. 

• Felaktiga inköp skapar onödigt arbete; 

o nya leverantörer kräver kontroll Inyett 

o nytt upplägg i leverantörsregistret 

o stor risk för felaktiga fakturor 

o avtalsleverantörer vill ofta ha leverantörsutdrag på leverantörer 

• Skapar onödiga kostnader; 

o Fakturaavgifter 

o Fraktkostnader 

o Administrationskostnader 

o Emballage 

• Kommunen saknar avtal där inköpen överstiger 

direktupphandlingsgränsen. 

• Kommunen betalar för stora kostnader för produkter 

Syfte med inköpsorganisation 

Då det gäller syftet med en inköpsorganisation kan man sammanfatta det i tre 

punkter 

• Styrning 

• Kvalitetssäkring 
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• Uppföljning 

Med e-handel ges möjlighet till ”Rätt pris-rätt produkt” 

I enlighet med målet för digitaliseringsstrategin kan vi med e-handel skapa en 

förbättrad service i form av en enklare hantering som är mer tillgänglig och ger 

högre kvalitet och effektivare verksamhet. Dessutom ger det goda förutsättningar 

att sänka kostnader inom samtliga verksamheter. 

 

En inköpsportal för e-handel ger kommunen en möjlighet att lägga upp varor och 

tjänster från olika leverantörer i en gemensam inköpsportal. Syftet med en 

inköpsportal är att minimera antalet beställningsvägar och sortimentstyra 

kommunens inköp. Men en förenklad inköpsprocess med e-handel finns det stora 

möjligheter att spara kostnader vad gäller både inköp samt arbetstid.  

 

Med hjälp av en inköpsportal kan kommunen lättare styra inköpen mot 

fastställda mål i kommunens styrdokument. Exempelvis går det i systemet att 

lyfta fram miljövänliga produkter, samt dölja produkter som inte är önskvärda.  

 

Organisering och införande: 

Att införa en inköpsorganisation med e-handel är en förändringsresa för alla 

sektorer. Flera arbetsuppgifter kommer förändras för såväl inköpare, 

administratörer som chefer. Målet är att det på totalen kräver mindre resurser än 

dagens hantering av köp, kontering, felkonteringar och attest. 

  

Ekonomi- och styrningsavdelningen behöver för att införa och förvalta 

inköpsorganisation och e-handelssystemet ersättning för personal-, system- och 

konsultkostnader. En projektplan med resursbehov har tagits fram och 

ledningsstaben ansöker om totalt 1850 000 kronor i utvecklingsmedel fördelade 

på 610 000 kronor år 2021 och 1 240 000kronor år 2022 för att införa projektet. 

Efter införandet kommer inköpsorganisation och e-handel finansieras genom 

ramjusteringar från sektorerna. Sektorerna kommer att finansiera detta genom att 

kostnader för administration och inköp förväntas bli lägre.  

 

Av avsatta medel i utvecklings- och omställningspotten finns för närvarande 1 

959 000 kronor för år 2021. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 1 349 000 

kronor kvar för 2021. Projektet beräknas pågå från 1 september 2021till siste 

augusti 2022.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att införa en 

inköpsorganisation med e-handel 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta medlen i utvecklings- och 

omställningspotten med 610 000 kronor år 2021 och 1 240 000 kronor år 

2022 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 161   Dnr: KS.2016.0805 

 

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll 

Beskrivning av ärendet 

Detta är inte den första gången som det görs utredningar och genomlysningar av 

FFIA:s syfte och verksamhet. Mellan 2014 och 2018 arbetade en parlamentariskt 

sammansatt grupp med en översyn av den kommunala bolagskoncernen. 

Gruppens överväganden finns beskrivna i ett PM som bifogas till denna 

skrivelse.  Det arbetet handlade framför allt om att ta fram nya ägardirektiv för 

de kommunala bolagen, men också om att övergripande belysa ett antal frågar 

avseende koncernen som fortfarande är giltiga.  

 

Nya ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014, men har 

under våren 2020 reviderats och på nytt fastställts. Vidare beslutade 

kommunstyrelsen den 24 februari 2014 om ett utökat uppdrag avseende översyn 

av koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt utreda 

Finet IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa en bättre 

styrning av IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt uppdrag och är 

sedan den 1 januari 2015 organisatoriskt knuten till förvaltningen i form av IT-

avdelningen.  

 

I samband med att utredningsgruppen redovisade sina slutsatser beslutade sedan 

kommunstyrelsen den 26 mars 2018 

 

1. Att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en utvecklad 

ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i enlighet med 

koncerngruppen överväganden 

2. Att utredningen belyser hur en koncernledning/-stab kan organiseras och 

finansieras 

3. Att utreda och ge förslag till hur befintliga köp av de kommunala bolagen ska 

organiseras i framtiden  

Förvaltningen har därefter återkommit med ett ärende avseende köp från de 

kommunala bolagen med bäring på två perspektiv, dels frågan om ledning och 

styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om lösningen är förenlig med 

Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Utredningen bedömde att 

fastighetsförvaltningen behöver organiseras om, inte minst utifrån LOU, men 

också utifrån behovet av att utveckla den strategiska styrningen av 

fastighetsfrågorna. Den 25 mars 2019 beslutade således kommunstyrelsen om en 

organisationsförändring avseende fastighetsförvaltningen där verksamheten ska 

föras över till kommunen från och med den 1 januari 2020. Det beslutet är nu 

verkställt fullt ut.  
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Punkterna 1 och 2 i beslutet från den 26 mars 2018 har däremot inte belysts 

närmare. Sedan en tid har också diskussioner förts om att bredda denna utredning 

till att omfatta moderbolagets roll och ställning och detta är bakgrunden till det 

uppdrag som ges från Kommunstyrelsen 2020-10-7 KS.2016.0805 där sedan 

utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

 

Detta tjänsteutlåtande kommer att belysa ett antal perspektiv på denna fråga men 

kommer också framförallt att hänvisa till tidigare utredning (se bilaga) samt till 

det PM (se bilaga) som förvaltningen låtit advokatfirman Delphi ta fram för att 

ha en neutral part som belyser FFIA:s roll samt granskar de juridiska aspekterna 

av de vägval som finns kring moderbolagets roll och framtid. 

 

I det fullständiga underlaget som inkluderar bilagorna finns samtliga perspektiv 

på FFIA:s roll som moderbolag men i detta tjänsteutlåtande kompletterar vi ett 

antal perspektiv och lägger fokus på att framförallt fördjupa oss i uppdraget som 

rör moderbolagets näringslivsuppdrag, men också rollen som ägare av 

näringslivsfastigheter för att komplettera det som bilagts. De aspekter som 

genomlyses genom bifogade PM från advokatfirman Delphi samt tidigare 

utredning är frågor som direkt knyts till koncernbildningen. Exempel på sådana 

är aktieinnehavet i CNG Holding AB och CNG AB, möjligheten till 

skattemässiga dispositioner samt frågor om koncernbidrag och utdelning.  

 

Vid sidan av ovanstående behöver, oavsett koncernbildningens vara eller icke 

vara, strukturer och system för styrning och samordning av bolagen belysas 

parallellt med utredningen avseende moderbolagets roll och ställning vilket 

också finns med i bifogade PM från Advokatfirman Delphi samt i tidigare 

underlag.  

Kommunala bolag - en snabb utblick 

Förvaltningen har gjort en generell utblick i länet (exkluderat Norrköping och 

Linköping på grund av storlek) och bland de kommuner som Finspångs kommun 

använder som jämförbara kommuner för en snabb omvärldsanalys för att 

komplettera det som finns i tidigare utredningar samt bifogat i PM från Delphi.  

Tanken var att få en översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit 

organiserade och genom samtal, där det var möjligt, försöka förstå hur de 

utvecklas som kommunkoncerner. Det vill säga mot ökad bolagisering eller 

tvärtom samt titta på hur moderbolagsrollen ser ut. Det ska sägas att en sådan 

jämförelse är svår att göra då varje kommun har sin särskilda historik, tradition 

och förutsättningar.  

 

En första slutsats är att Finspångs inte skiljer ut sig i denna jämförelse. Det är 

relativt vanligt med moderbolagskonstruktion. Den är framförallt vanlig bland de 

som brukar betecknas som våra jämförbara kommuner. Dessa kommuner är 
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jämförbara i storlek och struktur med Finspång och har i stor utsträckning valt 

moderbolag som en konstruktion.   

 

Generellt kan vi också se en utökning av antalet bolag bland samtliga kommuner 

med något undantag. Nästan alla kommuner har ett bostadsbolag motsvarande 

Vallonbygden. Flertalet har också någon form av energibolag. I övrigt ser 

organisationen ut på många olika sätt. Flera har någon form av kommersiellt 

bolag kopplat till kommunal näringslivsutveckling och/eller turism. Inriktning, 

syfte och konstruktioner på dessa varierar väldigt mycket.  

 

Förvaltningen har också tittat på om det finns ett mönster i konstruktionerna 

baserat på politisk styrning i kommunerna men inte funnit någon sådan.     

 

Som kort sammanfattning kan man säga att bolagiseringen generellt ökar bland 

de kommuner vi tittat på och att moderbolagskonstruktion är vanlig. Mycket av 

denna slutsats förstärks och vidimeras av tidigare utredningar samt PM från 

Delphi.     

Varför ett moderbolag?  

Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett 

moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att 

koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA 

uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett moderbolag 

och en koncern är således att kunna göra skattemässiga dispositioner mellan 

bolagen, alltså hantera vinster och förluster mellan bolagen. I samtal med 

dotterbolagen så lyfts det ofta som en viktig roll för FFIA kopplat till deras 

verksamhet.  

 

Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på 

uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att 

samordning sker mellan koncernens bolag. En stark kommunkoncern med 

gemensamma utgångspunkter kan genom tydlig styrning vara en stark 

samhällsutvecklande kraft, och om man lyckas med detta så kan summan av 

samverkansvinsterna vara väldigt mycket större en de enskilda delarna. Även 

detta nämns som en styrka i samtal med dotterbolagen och något som över tid 

har utvecklats och blivit bättre. Även vid revision har detta uppmärksammats.    

 

Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om 

kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det kommunala 

uppdrag som bolagen har och den kan också upplevas vara mer transparent. 

Kommunstyrelsens roll i ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan 

lösning kan då anses ge en starkare styrning av kommunala bolag med ökad 

insyn.  
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Tidigare utredningar har bedömt att FFIA:s roll borde utvecklas till att i större 

utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att uppdraget 

att äga kommersiella fastigheter ska tonas ned vilket tyder på att man innan varit 

framförallt fokuserad på denna roll för moderbolaget. Om moderbolaget lyckats 

med detta och om styrning skulle upplevas som starkare och mer samordnande 

under Kommunfullmäktige är svårt att bedöma.  

 

Ett annat perspektiv är att FFIA ska bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen 

utifrån att kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd och i första hand bör 

fokusera på styrning av den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt i enlighet med kommunallagen kvarstår dock självklart. Den nya 

kommunallagen betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa 

bolagens verksamhet. 

 

Det går att tänka att man tillskapar ett nytt moderbolag, medan FFIA omvandlas 

till ett kommersiellt fastighetsbolag, med ett mer uttalat näringslivsuppdrag och 

ett mer utvecklat resonemang om förutsättningarna kring detta finns under nästa 

rubrik.  

 

Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas parallellt med att det 

ordinarie uppdrag finns kvar behöver dock bolagets ledning stärkas och bolagets 

relation till dotterbolagen avseende ledning och styrning förtydligas. Förutom 

styrelsen så arbetar i dagsläget kommundirektören som VD och biträdande 

kommundirektör i en omfattning på ca 10 %. Bolagen har också visst stöd 

avseende mötessekreterare, ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa 

punktinsatser kan också förekomma kring administration och kommunikation. 

Väljer Kommunfullmäktige att utveckla rollen som koncernledande parallellt 

med att vilja behålla eller utveckla de övriga uppdragen enligt FFIA nuvarande 

ägardirektiv så behöver det tillföras resurser.  

 

Utredningen kommer inte att ge svar på alla dessa frågor utan låta 

kommunfullmäktige välja en inriktning för fortsatt verksamhet inom FFIA men 

förvaltningen hävdar ändå att ytterst avgörs ändå styrning av hur koncernens 

delar samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna styrning. Organisatoriska 

lösningar skapar oftast inte i sig själv en mer aktiv styrning. Det fullmäktige 

behöver ta ställning till är vilken roll man vill ha i denna styrning och hur man 

ser på FFIA:s roll i en framtida styrning.  

FFIA:s roll i utvecklings/näringslivsfrågor 

Genom åren har FFIA ibland haft en konkret roll i utveckling och 

näringslivsfrågor. De två industrihotell som man uppför och äger ska i ett 

historiskt perspektiv ses som ett uttryck för näringslivspolitik där man agerar på 

en marknad för att skapa rörlighet och möjligheter för en utveckling där fler 

företag kan expandera och även nyetableras. Samma tanke kan härledas till 
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utvecklingen av fastighetsägandet i Rejmyre samt utveckling av Rejmyre 

hantverksby.  

 

FFIA har också under en kort period (cirka 3-4 år) förfogat över medel för 

marknadsföring av Finspång som ort. En satsning som bland annat ledde till 

marknadsföringssatsningar som vi ser spår av idag i exempelvis infartsskyltar, 

turistbroschyrer och liknande material samt mässor och event. De senaste åren 

har dock denna roll tonats ned och under de senaste åren har FFIA snarare 

förvaltat detta uppdrag som ägare av fastigheter men inte tagit initiativ eller 

agerat som en part för att arbeta näringslivspolitiskt eller agerat på exempelvis 

fastighetsmarknaden. Förvaltningen kan endast spekulera i vad detta beror på 

men tydligt är att FFIA under de senaste åren inte haft kraft eller ekonomi för att 

kunna leverera i detta uppdrag. 

 

Om det finns en vilja att FFIA ska spela en roll i utvecklings- och 

näringslivsfrågor över tid så behöver bolaget resurser i form av kapital och 

personal. I dagsläget så är administrationen nedbantad (se bifogad budget för 

2021) och fokuserar på förvaltning och löpande drift. I och med antagandet av 

Visionen 30/35 och det med näringslivet gemensamma initiativet och bildandet 

av den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång ser förvaltningen inte att FFIA 

utifrån dagens verksamhet har en naturlig roll i utvecklings- och 

näringslivsfrågor.  

FFIA:s ekonomiska situation 

Inför 2021 har flera åtgärder genomförts för att stärka bolagets ekonomi. Lån för 

finansiering av aktieköp har omvandlats till aktieägartillskott från kommunen. 

Därmed har låneskulden reducerats med drygt en tredjedel och räntekostnaderna 

har kunnat sänkas med ca 200 tkr. Bolagets redovisning har delats upp i två 

affärsområden för att tydliggöra kostnaden för koncernledning och från 2021 får 

dotterbolagen betala en avgift, så kallad management fee, för att täcka denna 

kostnad.  

 

Trots det dras bolaget med stora förluster på grund av bristande kostnadstäckning 

inom fastighetsförvaltningen. Underskottet för fastigheterna i Rejmyre uppgår 

2020 till 693 tkr. Gamla centralförrådet som sålts till kommunen lämnade ett 

underskott med 20 tkr medan industrihotellen visade ett överskott på 86 tkr. 

Totalt inklusive administration var resultatet för affärsområde 

fastighetsförvaltning -837 tkr. 

Det budgeterade resultatet för affärsområde fastighetsförvaltningen 2021 uppgår 

till -798 tkr. 

 

Med detta som underlag och med PM och tidigare utredningar så har 

förvaltningen tagit fram fyra olika inriktningsbeslut där vi lämnar till 

kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige ett att ta ställning till. 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att välja något av dessa fyra inriktningsbeslut: 

a) FFIA behåller sin nuvarande roll och bolagets uppdrag justeras inte på 

något sätt. 

b) FFIA behåller rollen som moderbolag och aktieinnehavet i Curt Nicolin 

gymnasiet, men släpper rollen som fastighetsägare helt. FFIA:s 

näringslivsbefrämjande roll tas också bort ur ägardirektivet och 

förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur FFIA:s fastigheter 

ska avyttras. 

c) FFIA upplöses och förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på 

framtida koncernstyrning och uppsiktsplikt. Förvaltningen får också i 

uppdrag att ta fram förslag på var i kommunkoncernen aktieinnehavet i 

Curt Nicolin gymnasiet ska finnas samt hur FFIA:s fastigheter ska 

avyttras. 

d) Ett nytt moderbolag skapas, samtliga aktier i dotterbolagen förs över till 

det nya bolaget, FFIA blir ett dotterbolag i koncernen och behåller rollen 

som fastighetsägare och den näringslivsbefrämjande rollen finns kvar i 

ägardirektivet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 162   Dnr: KS.2021.0226 

 

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitalt närvarosystem till 
korttidsverksamhet 

Beskrivning av ärendet 

På Björnkullens korttidsverksamhet verkställs insatserna korttidsvistelse och 

korttidstillsyn. Till Björnkullen kommer barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning på tillfälliga vistelser för att få miljöombyte, social 

stimulans och personlig utveckling. Samtidigt ges deras anhöriga möjlighet till 

avlastning och utrymme till avkoppling. Till Björnkullen kommer även 

skolungdomar över 12 år som på grund av funktionsnedsättning behöver tillsyn 

före och efter skolan samt under lov för att få en avkopplande och aktiv fritid i en 

trygg miljö. Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför kunna 

utformas på ett flexibelt sätt. 

 

Verksamheten planerar bemanningen utifrån bokade korttidsvistelser och 

planerade tillsynstider. För att kunna planera bemanning samt andra resurser (till 

exempel matinköp) optimalt är det viktigt att korttidsbokningar och tillsynstider 

är korrekta och att de meddelas verksamheten i tid. Har inte verksamheten rätt 

underlag gällande beläggning kan det leda till både över- och underbemanning. 

Överbemanning medför onödiga kostnader. Underbemanning påverkar kvalitén 

på utförandet av insatserna och orsakar stress bland personal. 

 

Idag lägger personal på korttidsverksamheten mycket tid på kommunikation 

(samtal, sms, e-post, lappar) med vårdnadshavare för att få in bokningar och 

tillsynstider, trots det finns svårigheter med att få in nödvändiga uppgifter i tid 

och därmed att planera personalens schema utifrån faktiskt behov. 

 

Det är viktigt att följa upp nyttjade dygn för korttidsvistelse. Verksamheten ska 

säkerställa att barnen/ungdomarna och deras vårdnadshavare får möjlighet att 

nyttja alla de dygn som de beviljats vid beslut om korttidsvistelse. Det är även 

viktigt att verksamheten meddelar handläggare om beslut om korttidsvistelse 

eller korttidstillsyn inte nyttjas i enlighet med beslut. Handläggare behöver då 

följa upp beslut för att utreda om behov har förändrats. Verksamheten har i 

nuläget inget smidigt system för att dokumentera och ta fram statistik gällande 

närvaro och beläggning. 

 

Verksamheten önskar medel för att kunna införa ett digitaliserat närvarosystem, 

systemet skulle: 

• Underlätta för personalen att lägga rätt arbetstider. Genom rätt 

bemanning i förhållande till beläggning så får personalen goda 

förutsättningar att utföra sitt arbete och barnen/ungdomarna får den 

tillsyn och det stöd som de behöver. 
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• Minska personalens behov av administrativ tid och frigöra mer tid till att 

göra kvalitativ verksamhet för barnen/ungdomarna.  

• Ge personalen full kontroll på när barnen/ungdomarna ska komma och gå 

samt vem som ska hämta dem. 

• Förenkla vårdnadshavarnas kontakt med korttidsverksamheten. Personal 

finns inte alltid tillgänglig för telefonsamtal. Via det digitala 

närvarosystemet ges föräldrarna möjlighet att logga in via läsplatta/ 

telefon/dator för att rapportera sina arbetstider, barnens behov av 

tillsyn/korttidsvistelse, registrera sjukanmälan, meddela att deras barns 

kommer senare än planerat, att någon annan hämtar deras barn, med 

mera. 

• Förenkla administration, genom systemet kan personal/chef få ut 

avancerad statistik och vilket underlättar arbetet med att säkerställa att 

vistelse erbjuds i enlighet med beslut, planera bemanning, planera inköp 

av mat samt ge nödvändig statistik till handläggare inför uppföljning av 

beslut. 

• Ge ökad säkerhet, vid utrymning av lokal till exempel vid brand så finns 

alla uppgifter om barnens närvaro samt kontaktuppgifter till 

vårdnadshavare i en surfplatta som man kan ta med, vilket är värdefullt 

vid en krissituation. 

För att kunna införa systemet krävs vissa utbildningsinsatser. Personal och 

enhetschef behöver lära sig systemet för att kunna nyttja alla dess funktioner 

samt för att instruera vårdnadshavare. För att hinna implementera, säkerställa 

användarkompetensen en tid och sedan utvärdera behövs återstående del av 2021 

och även 2022. 

Sammanfattning av vad medlen är tänkta att användas till: 

• Närvarosystemet Denacode Nuddis - kostnad under 2021 och 2022 

• Stora utbildningspaketet – 2 dagars utbildning på plats, installation 

och driftsättning, inkl. restid 

• Personalkostnader i samband med utbildning 

• 2 st Ipad – kostnad under 2021 och 2022 

 

Systemet kommer att underlätta planeringen för en mer effektiv bemanning, 

vilket förväntas täcka kommande driftskostnad. 

 

Upplägg 

Två Ipad hyrs och avtal tecknas för närvarosystemet Denacode Nuddis. Stora 

utbildningspaketet genomförs, i det ingår 2 dagars utbildning, installation och 
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driftsättning. Implementation av systemet sker succesivt. Några vårdnadshavare 

tillfrågas om att ingå i en pilotgrupp som testar systemet under en period på 2 

månader. Efter två månader görs en utvärdering. Om både personal och 

vårdnadshavare i pilotgruppen känner sig trygga i att hantera systemet så 

implementeras systemet fullt ut. I slutet av 2022 utvärderas effekten av systemet. 

Ansvarig för projekt: Camilla Rengman Szijarto 

Projektägare: Sektor social omsorg/Björnkullen 

 

Ansökan 

Sektor social omsorg/Björnkullens korttidsverksamhet ansöker om 65 000 

kronor (52 000 kronor för 2021 och 13 000 kronor för 2022) i utvecklingsmedel 

för projektets arbete med att införskaffa och implementera ett digitalt 

närvarosystem på Björnkullens korttidsverksamhet. 

 

Av de avsatta medlen om 1 980 000 kronor för digitalisering finns per 1 april 

2021, 1 890 000 kronor kvar för år 2021. Det finns 3 ärenden som varit uppe för 

information på kommunstyrelsen som ännu inte beslutats om totalt 791 000 kr.  

Vid beviljande av tidigare ärenden från kommunstyrelsen den 31 mars och ovan 

sökta summa (52 000 kronor år 2021) finns 1 047 000 kronor kvar innevarande 

år. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja social omsorg digitaliseringsmedel för att införskaffa och 

implementera ett digitalt närvarosystem på Björnkullens korttidsverksamhet 

under år 2021 och 2022. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 52 000 

kronor för 2021 och 13 000 kronor för 2022 (totalt 65 000 kronor).  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 163   Dnr: KS.2021.0267 

 

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp - 
Prästköp 

Beskrivning av ärendet 

I VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2017-10-25 § 146, bedöms 

Prästköp omfattas av kommunens ansvar att ordna vatten och avlopp (VA).  

I planen för bebyggelsegrupper som ska ha kommunalt VA är Prästköp det 

område som tidsmässigt ligger först avseende utbyggnad. 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)(LAV) ska beslut om 

verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen tas av 

kommunfullmäktige. Enligt detta beslut utökas det kommunala verksamhets-

området för vatten och spillvatten med fastigheter i Prästköp enligt bifogade 

bilagor. 

 

Bakgrund 

Prästköp är en bebyggelsegrupp med 24 fastigheter som i huvudsak används som 

permanentbostäder. Bebyggelsen bedöms omfattas av kommunens ansvar att 

ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang enligt 6 § i LAV. 

Befintlig VA-standard är i huvudsak enskilt vatten och wc-avlopp till enskild 

anläggning. Merparten av avloppsanläggningarna är äldre och har bedömts 

bristfälliga vid bygg- och miljöenhetens tillsyn. Möjligheten till enskilda 

lösningar som klarar dagens krav är begränsad. 

 

Fastigheter med bristfälliga avlopp har informerats om att bygg- och 

miljönämnden avvaktat med beslut om utsläppsförbud i området med anledning 

av kommunens arbete med VA-planering. 

 

I VA-planen har kommunen prioriterat bebyggelsegrupper som ska ha 

kommunalt VA. Prästköp har prioriterats högt utifrån behov av VA-åtgärd och 

goda tekniska förutsättningar med närhet till befintligt nät. 

 

Lagstiftning och ansvar 

Kommunen har enligt 6 § LAV långtgående ansvar att ordna vattenförsörjning 

eller avlopp (vattentjänster) för befintlig eller blivande bebyggelse. För att 

kommunen ska vara skyldig att beslut om verksamhetsområde och ordna med 

VA-försörjningen behöver följande två kriterier att vara uppfyllda:  

· att bebyggelsen utgör ett större sammanhang och  

· att vattentjänsten behövs för skydd av människors hälsa eller miljön  

Det finns ingen exakt angivelse för vad ett större sammanhang är, men utifrån 

praxis och vägledning anses att 20 till 30 fastigheter utgör ett större 

sammanhang. Fastigheterna i Prästköp bedöms utgöra ett större sammanhang 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 67 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

och ha ett behov av allmänt VA för skydd av människors hälsa och miljön. 

Bedömning grundar sig bland annat på att merparten av avloppen är bristfälliga 

samt att möjligheten till enskilda lösningar är begränsad.  

 

Det är kommunen som är skyldig att inrätta verksamhetsområden för VA utifrån 

LAV, och VA-huvudmannen är skyldig att se till att en VA-anläggning kommer 

på plats. 

 

Ett verksamhetsområde är geografiskt avgränsat, och inom detta område gäller 

LAV, taxan för vatten, dagvatten och spillvatten samt ”Allmänna bestämmelser 

för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” (ABVA). 

Verksamhetsområdet styr vilka skyldigheter och rättigheter kunden och 

huvudmannen har. Enligt LAV ska beslut om utökat verksamhetsområde tas av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även besluta om vad som ska 

erbjudas inom ett verksamhetsområde. En del verksamhetsområden innefattar 

endast vatten och spillvatten medan andra även innefattar dagvatten. 

 

Beredning 

Kommunens beslut om vilken bebyggelse som ska ingå i verksamhetsområde för 

VA är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser. Förslaget bereds 

därför i en förvaltningsövergripande VA-grupp där planeringsenheten, bygg- och 

miljöenheten och VA-huvudmannen ingår. Förslaget förankras även i VA-

styrgrupp med samhällsbyggnadschef och vd för Finspångs tekniska verk. 

 

Avgränsning 

Utifrån uppgifter om nuvarande vatten- och avloppsförsörjning i området 

bedöms det finnas behov av både vatten och spillvatten. Dagvatten från fastighet 

och gata ingår inte, utan bedöms kunna hanteras lokalt. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den eller de vattentjänster som 

verksamhetsområdet där fastigheten ligger innefattar. Huvudmannen är skyldig 

att ordna med de vattentjänster som verksamhetsområdet innefattar. 

Investeringen bedöms täckas av fastigheternas anläggningsavgifter. Inom 

området finns ingen avloppsanläggning som är 10 år eller nyare och kan bli 

aktuell för ekonomisk ersättning 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa utökat verksamhetsområde i Prästköp enligt underlag för: 

- vatten 

- spillvatten 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 164   Dnr: KS.2021.0268 

 

Ny taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden har i beslut 2021- § 23, föreslagit en ny taxa för tillsyn 

inom miljöbalken och strålskyddslagens områden. 

 

Grunden när det gäller kommunens kostnader för tillsyn och handläggning i 

ärenden gällande miljöbalken och strålskyddslagen är att det är den som är 

föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna enligt 

självkostnads- och likställighetsprincipen. Det är kommunfullmäktige som 

beslutar om taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

 

Bygg- och miljöenheten fick 2019 i uppdrag att granska alternativa avgifts-

modeller för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. En av 

utgångspunkterna var att undersöka möjligheten att verksamhetsutövaren betalar 

i efterhand per timme för utförd tillsyn. 

 

Förslaget till ny taxa är utformat med stöd av Sveriges kommuner och landstings 

(SKR) nya behovsstyrda modell. Anmälningspliktiga verksamheter med styrd 

tillsyn kommer även fortsättningsvis betala en fast årsavgift medan övriga 

verksamheter betalar i efterhand för utförd tillsyn. Om den nya taxan antas, 

innebär det till exempel för tillsyn på lantbruk att sex anmälningspliktiga 

verksamheterna med fler än 100 djurenheter fortsatt får en fast årsavgift, medan 

ca 37 lantbruk med mindre än 100 djurenheter går från en årlig avgift till 

timavgift med efterhandsdebitering. 

 

För handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som kommer in till 

bygg- och miljöenheten regelbundet så är avgiften fastställd till en nivå som 

motsvarar den genomsnittliga handläggningstiden. För mer sällan förekommande 

ärenden och övrig tillsyn sker debitering för faktiskt nedlagd tid. 

 

Taxan grundar sig på handläggningskostnad per timme och en översyn av 

kostnadsunderlag för beräkningen har gjorts. Timavgiften är beräknad till 980 kr 

för 2021 vilket innebär att den förblir oförändrad. Timavgiften föreslås att 

indexregleras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 

publicerad på SKR:s hemsida. 

 

Bygg- och miljönämnden återemitterade ärendet för avstämning av fördelning av 

resekostnader och möjlighet till en schablon, utifrån diskussion och beslut i 

tidigare taxeärenden. Förslag till taxabestämmelser har efter det ändrats med en 

schablon för restid på 45 minuter per tillfälle. 
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Behovsstyrd taxa 

Taxeförslaget är utformat med stöd av SKR:s modell för behovsstyrd taxa. Den 

är tänkt att ge kommunerna ett verktyg att genom arbetet med behovsutredning 

och tillsynsplan tydligt koppla resursbehov, med gjorda prioriteringar, till taxan. 

Den möter även bättre upp önskemålet om att digitalisera taxesystemet med 

standardiserade begrepp för att göra tillsynen så jämförbar som möjligt. 

 

För de anmälningspliktiga verksamheterna styrs tillsynen till stor del externt via 

lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen. Behovsprioriterad 

tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd med timavgift. Staten anger behovet genom 

lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig nämnd ska 

bedöma behovet av denna tillsyn, planera och prioritera resurserna utifrån lokala 

tillsynsbehov, lokala kunskaper och riskbedömningen. Riskbedömningen sker i 

behovsutredningen, inte i taxan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

En övergripande bedömning av ekonomisk effekt av det nya förslaget har gjorts. 

För tillsyn av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet bedöms de totala 

intäkterna bli oförändrade medan intäkterna för anmälningspliktiga hälsoskydds-

verksamheter ökar. Även intäkterna för tillstånds- och anmälningsärenden 

förväntas öka. Övergången till mer tillsyn med timavgift och efterhands-

debitering innebär en osäkerhet när det gäller intäktsutfallet. Erfarenhetsmässigt 

från andra kommuner kan det innebära en minskning av antalet debiterade 

tillsynstimmar. 

 

En bedömning av ekonomiska konsekvens när det gäller nämndens totala 

intäkter för tillsyn enligt miljöbalken har gjorts. Analysen visar att den nya taxan 

beräknas ge högre totala intäkter och det totala antalet debiterade tillsynstimmar 

bedöms öka med 200-250 timmar per år. Vilket motsvarar 196 000 – 245 000 kr, 

beräknad med 2021 års timavgift på 980 kr. Helårseffekt uppnås först från och 

med 2022. 

 

Taxans olika delar 

Taxabestämmelserna är inledande bestämmelser formulerade som paragrafer. 

 

Taxebilaga 1 omfattar avgifter för prövning och anmälan samt tillsyn vid 

verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå. 

 

I taxebilaga 2 anges fasta avgifter för verksamheter med anmälningsplikt (C) 

enligt miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899). 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 71 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Bygg- och miljönämndens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen 

2. Att taxan börjar gälla från och med 2021-07-01 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 72 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 165   Dnr: KS.2021.0270 

 

Avtal gällande förändring av väghållaransvar och 
väghållningsområde för del av väg 1186 i Kolstad 

Beskrivning av ärendet 

För att utveckla och binda samman cykelvägnätet mellan Finspång och 

Norrköping har Finspångs kommun medfinansierat anläggande av en gång- och 

cykelväg samt belysning längs med del av väg 1186 i Kolstad. Gång- och 

cykelvägens sträckning är längs med väg 1186 (Gamla Finspångsvägen), mellan 

befintlig gång- och cykelväg utmed riksväg 51 och fram till befintlig gång- och 

cykelväg i Norrköpings kommun vid Svärtinge.  

 

I samband med byggnation av gång- och cykelvägen utmed väg 1186 har 

Finspångs kommun i samråd med Trafikverket valt att anlägga belysning längs 

med gång- och cykelvägen. Frågan gällande ett övertagande av väghållarskapet 

har med detta lyfts av Trafikverket och att Finspångs kommun övertar 

väghållaransvaret för väg 1186 inom Finspångs kommun, se rödmarkeras 

sträckning på karta nedan. 

 

Förändring av väghållaransvaret för väg 1186 inom Norrköpings kommun har 

tidigare reglerats så att Norrköpings kommun är väghållare för den del som 

ligger i Svärtinge fram till kommungränsen. Trafikverket ser i och med att 

Finspångs kommun övertar ansvaret för vägen att en mer rationell väghållning 

kan uppnås och att bättre möjligheter ges för Finspångs kommun att anpassa den 

aktuella vägen efter kommunens utvecklingsbehov. 

 

Innan en överlämning av vägen sker ska en genomensam besiktning av vägens 

tillstånd genomföras och eventuella skador åtgärdas Trafikverket innan 

överlämning till Finspångs kommun sker.   

 

Den tillkommande driftskostnaden för den aktuella vägen är beräknad till 50 000 

kr/år.  Driftskostnad för den 43 tkr per år 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna framtaget avtal mellan Trafikverket och Finspångs 

kommun gällande förändring av väghållaransvar och väghållningsområde 

för del av väg 1186 i Finspångs kommun  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Att ramjustering med 50 000 kr för drift- och underhåll hänskjuts till 

budgetberedningen för år 2022 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 73 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 74 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 166   Dnr: KS.2020.1088 

 

Förfrågan om verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab 

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2009 har Rejmyre Art Lab arbetat för att etablera Rejmyre som mötesplats 

för konst och hantverk med fokus på plats-specifik konst. Syftet är att skapa 

utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och internationella 

kulturutövare samt att utveckla nya metoder för hur konst och samhälle kan 

mötas 

 

Under åren 2018-2020 har föreningen erhållit ett årligt verksamhetsbidrag på 

100.000 kr från Finspångs Kommun som beslutades av kommunstyrelsen 2018.  

 

För fortsatt finansiering har föreningen från 2021 sökt ett årligt 

verksamhetsbidrag på 200.000 kr till sin verksamhet i hantverksbyn. Bidraget 

ligger till grund för andra bidrag de söker från t ex Regionförbundet Östsam, 

Kulturrådet mfl.  

 

Föreningen får under 2021 stöd av kulturavdelningen motsvarande 160.000 kr i 

form av lokalhyra, utställningsvärdar (ferieanställda) för att kunna bedriva 

utställningsverksamhet i engelska magasinet under sommaren/ tidig höst.  

 

Vi föreslår från förvaltningen att med bakgrund av detta inte bevilja ytterligare 

bidrag till Rejmyre Art Lab. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att inte bevilja verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 75 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 167 
 

Informationsärenden 

 

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 

a) Kommundirektör Johan Malmberg ger en uppdatering om läget med 

Coronapandemin i Finspångs kommun. 

b) Ulrika Jeansson (S) informerar om att Demokrativeckan är framflyttad till 

november. 

c) Henrik Pihl från Trafikverket informerar om arbetet med riksväg 51, förbifart 

Finspång. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 76 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 168 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 

besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av 

kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 

kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet samt 

genom dokument i pärm under sammanträdet. 

Dessa beslut redovisas för detta möte: 

 

 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Vreta 

utbildningscentrum  

 

  

 

 

Beslut om mottagande av elev till 

Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ av 

synnerliga skäl läsåret 20/21 

  

 

 Beslut om mottagande av elev till 

introduktionsprogrammet Individuellt alternativ med 

stöd av synnerliga skäl läsåret 20/21  

  

 

 Förfrågan gällande värdskap för FINNSAM - 

Finnbygder i samverkan  

  

 

 Omsättning och nyupplåning 2021-04-01    

 

 Omsättning i pensionsmedelsportföljen    

 

 Ramjustering sektor ledningsstab med anledning av 

aktiverade investeringar  

  

 

 Uteservering för Kryddans The och kaffehandel 210331-

210930  

  

 

 Arbetsområde Norralundsvägen 210411-210520 

Finspångs Tekniska Dnr  

  

 

 Utökad uteservering vid Joan´s mellan 1 april - 31 

oktober  

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 77 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Äppelblomman bidragsbelopp friskolor 2021    

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 2021/2022@NN   

 

 Beslut om skolplacering inför läsåret 

2021/2022@sekretess2  

  

 

 Beslut skolskjuts växelvis boende @NN   

 

 Utökat verksamhetsområde, SÄBO    

 

 Bävervägen 56 E Finet (Brorssons Entreprenad AB) 

210406-210831 GT  

  

 

 Hyttvägen FT 210406-210423 GT     

 

 Leverstorpsvägen FT 210503-210521 GT     

 

 Stora Allén 11 A FT 210406-210423 GT     



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 78 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Sandåkravägen 13 Rejmyre Vattenfall (Brorssons 

Entreprenad AB) 210330-210330 GT  

  

 

 Sandåkravägen 13 Rejmyre Vattenfall (Brorssons 

Entreprenad AB) 210330-210330 TA  

  

 

 Tallbacksvägen 30 Rejmyre Vattenfall (Brorssons 

Entreprenad AB) 210331-210331  

Tallbacksvägen 30 Rejmyre Vattenfall (Brorssons 

Entreprenad AB) 210331-210331 TA  

  

 

 Norralundsvägen 3 Bygg max FT 210412-210507 GT 

Norralundsvägen 3 Bygg max FT 210412-210507 TA  

  

 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av 

delegation till protokollet 

- - - -  

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (79)  

Sammanträdesdatum  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 169 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

1. Cirkulär 21:15 från SKR: Beloppsjusteringar i avtal om 

försäkringsersättningar vid trafikskador på kommunala anläggningar 

2. Finspångs stiftelser månadsrapport 28 februari 2021 

3. Minnesanteckningar GÖP 9 mars 2021 

4. Protokoll central samverkan 24 mars 2021 

5. Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet 16 februari 2021 

6. GÖP – Genomförande av översiktsplan 2020 

 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 

 


