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Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 119 

  

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 2020-§ 120 

  

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm arbetstid till 

barnomsorg dagtid 

2020-§ 121 

  

Förvärv Hällestadgården 2020-§ 122 

  

Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 

kommun 

2020-§ 123 

  

Instruktion för kommundirektören 2020-§ 124 

  

Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt Asfaltering 

Grosvad 

2020-§ 125 

  

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 2020-§ 126 

  

Avskaffande av e-forum 2020-§ 127 

  

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och utveckling 

av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg 

2020-§ 128 

  

Internkontroll ledningsstaben februari 2020 2020-§ 129 

  

Skuldförvaltarrapport januari 2020 2020-§ 130 

  

Årsavstämning finansrapporten 2019 2020-§ 131 

  

*Fullmakt att företräda Finspångs kommun vid Kommuninvest 

ekonomisk förenings föreningsstämma 2020 

2020-§ 132 

  

Detaljplaneuppdrag för Lasarettet 1 mfl 2020-§ 133 

  

Detaljplan för Stationsområdet, del av fastigheten Högby 1:2 2020-§ 134 

  

Antagande av detaljplan för Rejmyre 1:115 m.fl. 2020-§ 135 

  

Upphävande av beslut avseende fritidshem/skolbarnomsorg i 

Ekesjö 

2020-§ 136 
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Internkontroll sektor social omsorg april 2020 2020-§ 137 

  

Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och 

medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

2020-§ 138 

  

* Budget och verksamhetsplaner för de kommunala bolagen 2020-§ 139 

  

Val av ombud till FFIA:s årsstämma 2020-§ 140 

  

Revidering av Finspångs kommuns grafisk profil 2020-§ 141 

  

*Förändrad tidsplan avseende arbetet med Strategisk plan 

2021-2023 och budget 2021 

2020-§ 142 

  

*Initiativärende till kommunstyrelsen från 

Sverigedemokraterna - implementera Sverigedemokraternas 

åtgärdsplan i kommunens kristids- och pandemiplan 

2020-§ 143 

  

*Rapportering investeringar årsbokslutet 2019 2020-§ 144 

  

Utredning avseende månadsvis ekonomisk rapportering 2020-§ 145 

  

Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om medlemmars 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat 

2020-§ 146 

  

Svar på medborgarförslag - Finspångs kommun övertar 

skötseln av minigolfbanan vid Klippestorpsgården 

2020-§ 147 

  

Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 2020-§ 148 

  

Försäljning Ingelstad 2:1  2020-§ 149 

  

Försäljning Ingelstad 2:15 2020-§ 150 

  

Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem 2020-§ 151 

  

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 2020-§ 152 

  

Ägardirektiv FTV AB 2020-§ 153 

  

Ägardirektiv Finet AB 2020-§ 154 
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Bolagsordning FFIA 2020-§ 155 

  

Bolagsordning FTV AB 2020-§ 156 

  

Bolagsordning Finet AB 2020-§ 157 

  

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén 2020-§ 158 

  

Inriktningsbeslut för 2020 års löneöversyn 2020-§ 159 

  

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 

möjligheter 

2020-§ 160 

  

Antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

i kommun och region - OPF-KL 18 

2020-§ 161 

  

Svar på revisionsrapport av granskning av kommunstyrelsens 

hantering  

av konst och konstföremål 

 

2020-§ 162 

  

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2019 2020-§ 163 

  

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 2020-§ 164 

  

Informationsärenden 2020-§ 165 

  

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna 2020-§ 166 

  

Delgivningar 2020-§ 167 
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2020-04-01  
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2020-§ 119 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att lägga till två ärenden: 

-Förändrad tidplan avseende arbetet med Strategisk plan 2021-2023 och budget 

2021 

- Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna - implementera 

Sverigedemokraternas åtgärdsplan i kommunens kristids- och pandemiplan 

 

Ordföranden föreslår vidare att ärendet Rapporteringar investeringar årsbokslutet 

2019 lyfts upp och tas beslut på detta möte. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att till dagordningen lägga till följande ärenden: 

-Förändrad tidplan avseende arbetet med Strategisk plan 2021-2023 och 

budget 2021 

- Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna - 

implementera Sverigedemokraternas åtgärdsplan i kommunens kristids- 

och pandemiplan 

 

2.  Att ta beslut i ärendet Rapporteringar investeringar årsbokslutet 2019 

detta möte 

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 

 

 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 120   Dnr: KS.2020.0183 

 

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 

Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 

räkenskaper.   

Årsredovisning för 2019 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för 

en global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Finspång har en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av 

kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att 

bo och vistas i.   

Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa 

förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har 

fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och 

omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga 

personalförsörjningen.  

Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett överskott på 13,4 miljoner 

kronor, vilket är nästan 9 miljoner lägre än 2018. Det är en positiv avvikelse mot 

budget med 0,3 miljoner kronor. Sektorerna utbildning, vård och omsorg och 

social omsorg som har ett fortsatt underskott emedan sektorerna 

samhällsbyggnad och ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på 

kommungemensamma medel och finansenheten. Vid avstämning mot 

balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 9 miljoner kronor.  

Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning visar att fem av de sex målen uppfylls. På det mål som inte uppfylls 

redovisas mindre avvikelse.   
 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen ”att 

årsredovisningen saknar ett mångkulturellt bokslut, det vill säga 

massinvandringens totala inverkan på den kommunala ekonomin. Missledande 

redaktionellt innehåll.” 

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

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss och 

ställer det på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna årsredovisningen 2019 

 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss. 

 

- - - - - 
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2020-§ 121   Dnr: KS.2020.0083 

 

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm arbetstid till 
barnomsorg dagtid 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda 

satsningar. För sektor utbildning öronmärktes 2 000 000 kr för det som i 

strategisk plan benämndes barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter 

och helger.  

 

Under 2019 genomförde sektor utbildning en uppföljning av barnomsorgen 

under kvällar, nätter och helger -dnr KS.2019.1026.2019-§ 196. Förvaltningens 

bedömning var att nyttjandegraden av verksamheten var låg i relation till 

kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade i sitt möte i december 2019 att 

verksamheten ska upphöra från och med januari 2020. 

 

Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att låta budgetmedlen om  

1 980 000kr för barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger 

ligga kvar inom sektor utbildnings ram och se avvecklingen som en del av 

åtgärder för ekonomi i balans. Medlen ska ligga som en särskild tilldelning. 

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på ett tillägg ”att del av medlen tillförs 

Dagbarnvårdarverksamheten i Grytgöl för att garantera fortsatt drift”. 

 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) tilläggsyrkande och ställer det 

på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att låta budgetmedlen på 1 980 000 kr för barnomsorg på obekväm 

arbetstid dvs kvällar, nätter och helger ligga kvar i sektor utbildnings ram 

som en särskild tilldelning och se avvecklingen som en del av åtgärder 

för ekonomi i balans 
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Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

- - - - - 
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2020-§ 122   Dnr: KS.2019.0817 

 

Förvärv Hällestadgården 

Sammanfattning 
Sektor Vård och omsorg har genomfört en utredning av behov och möjliga 

alternativ avseende utbyggnad av boende inom SÄBO. Utredningen 

presenterades för kommunfullmäktige. Fullmäktige fick ta ställning till fyra olika 

alternativ till lösning. Beslutet i fullmäktige pekade ut alternativet innehållande 

avveckling av Storängsgården samt nybyggnation av ca. 89 platser i tätorten. 

Beslutet innehöll även tillbyggnad av 12 nya platser på Hällestadgården i 

Hällestad. 

 

Effekten av en nybyggnation och tillbyggnad innebär möjlighet till moderna 

lokaler som kan optimera välfärdstekniken och dess bemanning.   

 

Fastighetsavdelningen har utrett konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Initialt 

föreslår avdelningen ett förvärv av Hällestadsgården (Hällestad 1:11). I nästa 

skede föreslås en tillbyggnad av de nya platserna. Projektering och kalkylering 

av tillbyggnationen pågår och beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under 

Q2/Q3 2020. 

 

Fastighetsavdelningen och Vallonbygden AB har diskuterat olika vägar att 

uppfylla fullmäktiges beslut. Slutsatsen som delas av båda parter är att 

kommunen förvärvar Hällestadgården från Vallonbygden. Vallonbygden är av 

den uppfattningen att vårdboendet inte tillhör dess huvudsakliga inriktning och 

dessutom förvaltningsmässigt inte passar in i beståndet.  

 

Ur ett kommunalt perspektiv innebär ett förvärv av Hällestadgården en högre 

handlingsfrihet. Driftmässigt minskar kostnaden för verksamheten då internhyra 

är billigare än externförhyrning. Egenägd fastighet för kommunal 

kärnverksamhet är långsiktigt generellt sett billigare för verksamheten.  

 

Parterna har låtit värdera fastigheten genom två av varandra helt oberoende 

parter. Vallonbygdens värderare Croisette Valuation & Analysis AB sätter värdet 

till 34 200 000 kr. Finspångs kommuns värderare Forum fastighetsekonomi AB 

värderar fastigheten till 38 000 000 kr. Parterna är överens om att förvärvspris är 

ett genomsnitt av respektive värdering d.v.s. 36 100 000 kr.  

Vidare är parterna överens om att upprätta ett avtal om återköp av de friliggande 

bostadshusen vid Hällestadgården. Finspångs kommuns huvudsakliga policy är 

att inte förvalta ”rena” bostadshus. Värdering av bostadshusen har upprättats av 

Forum fastighetsekonomi AB, vilken visar 2 400 000 kr. Kommunen och 

Vallonbygden AB är vidare överens om villkor för hantering av 

förrättningskostnader och kostnader för separering av värmesystemet. 
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Ekonomiska konsekvenser utav förvärv förutom ordinarie driftkostnader är: 

sedvanliga transaktionskostnader, stämpelskatt för bostadsdel på fastigheten. 

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Beroende på hur övriga 

investeringar faller ut under året kan nyupplåning bli aktuell. Förvaltningen 

önskar medgivande för nyupplåning men avser att avvakta med verkställande till 

dess behov uppstår. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens fyra första förslag till att-satser 

men avslag till att-sats fem. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar ”att köpet skjuts på framtiden med tanke på den 

osäkra ekonomiska utvecklingen i omvärlden. För att säkra upp att kommunen 

inte kommer att lida brist på likvida medel”. 

 

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Stefan Carlsson (V) och Mikael 

Wallin (L), yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande att avslå att-sats fem, 

och yrkar avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar även hon avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) 

yrkande att bifalla förvaltningens fyra första att-satser och avslå att-sats fem. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hällestad 1:11 från Vallonbygden AB 

för köpeskillingen 36 100 000 kr exklusive transaktionskostnader. 

2. Att utöka 2020 års investeringsram med 36 100 000kr.  

3. Att medge lånefinansiering inom 2020 års beslutade låneram. 

4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

Deltar inte i handläggningen 

Kristin Ydersfors (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

Reservation  

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 123   Dnr: KS.2019.0943 

 

Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 

Sammanfattning 

Förvaltningen lämnar förslag till riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i 

Finspångs kommun.  

 

Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för 

åtgärder som bör vidtas av och för politiker som drabbas av olika former 

av hot, våld eller trakasserier. 

 

Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska 

system då detta kan innebära att individer avstår från politiska uppdrag.  

 

Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och säkerhet 

både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.  

 

Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har berett ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. att anta riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 

kommun 

- - - - - 
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2020-§ 124   Dnr: KS.2019.0985 

 

Instruktion för kommundirektören 

Sammanfattning 

Den tidigare kommunallagen innehöll i princip ingen reglering av de anställdas 

roll och ansvar. I samband med den senaste kommunallagsutredningen fördes 

dock diskussioner om kommundirektörens roll och ställning i den kommunala 

organisationen och utredningens föreslog att kommunstyrelsen ska bli skyldig att 

fastställa en instruktion för kommundirektören. Förslaget liknar i många 

avseenden det som finns om VD-instruktion i aktiebolagslagen.   

Anledningen till detta att det identifierats ett stort behov av att reglera 

kommundirektörens uppdrag i syfte att klargöra ansvars-, roll- och 

uppgiftsfördelning mellan kommunstyrelsen och kommundirektören. Inte minst 

var ambitionen att en instruktion skulle kunna medverka till ett bättre samspel 

och färre intressekonflikter mellan den politiska nivån och 

förvaltningsorganisationen/kommundirektören. Således framgår numera av 7 

kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) att kommunstyrelsen ska utse en 

direktör och att direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och 

vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Av kommunallagen 

framgår också att kommunstyrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören 

ska leda förvaltningen under styrelsen, samt direktörens övriga uppgifter.  

Mot bakgrund av ovanstående har förvaltningen tillsammans med den politiska 

ledningsgruppen tagit fram bifogat förslag.  

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring i instruktionen; att beslut om att avsluta 

kommundirektörens anställningsförhållande fattas av kommunstyrelsen istället 

för av kommunstyrelsens ordförande. Vidare ”att kommundirektören utgör 

tillsammans med kommunstyrelsen kommunens koncernledning” istället för ”att 

kommundirektören utgör tillsammans med verkställande direktören för FFIA 

kommunens koncernledning”. Torgny yrkar även att orden ”och med 

utgångspunkt i Vision 30/35 samt Agenda 2030” stryks i meningen ”Vid sidan av 

detta ska kommundirektören arbeta aktivt för tillväxt och utveckling av hela 

Finspångs kommun utifrån vad som framkommer i strategisk plan och budget, 

och med utgångspunkt i Vision 30/35 samt Agenda 2030.” 

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

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Torgny Maurers (SD) ändringsyrkanden och ställer det 

på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena. 

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

kommunstyrelsen bifaller det. 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 14 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa instruktion för kommundirektören 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 15 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 125   Dnr:  

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt Asfaltering 
Grosvad 

Sammanfattning 

Inom ramen för verksamhetsinvesteringar tilldelades fritid via ledningsstaben 

100 000 kr för investeringsmedel gällande asfaltering på Arena Grosvad. 

Investeringen handlar om att byta asfaltsparti på område där nuvarande asfalt var 

skadad och bildat sprickor och gropar. Groparna var ett stort problem för 

gräsklippare och ismaskiner som behövde förflytta sig över ytan för att nå 

gräsytor och isbanor i området. Detta medförde att de olika maskinerna ibland 

körde ner och skadade underredet mot underlaget.  

Under pågående arbete när befintlig asfalt rivits bort konstaterades att 

vattenmassor bildats och kunde samlas i underlaget vilket med stor sannolikhet 

var anledningen till att åtgärden behövde vidtas. I och med denna nya upptäckt 

och för att även säkra framtida kvalité av den nya asfaltsytan behövdes delar av 

bärlagret bytas ut och dräneringsrännor placeras under asfalten för att leda bort 

vatten som annars riskeras att samlas där. Under arbetet konstaterades även att 

kringliggande asfalt riskerades att inte hålla då vattenmassan på samma sätt 

hamnar där istället vilket medförde att en större yta än planerat behövde åtgärdas 

av bärlager och ny asfalt för att hela den befintliga asfaltsytan ska kunna bära sig 

och inte bilda spricka och större gropar.  

Budgeterad investering 100 000 kr. Utfallet uppgår till 260 847 kr där avvikelsen 

beror på de oförutsedda kostnaderna med bärlagret, dräneringsrören och 

ökningen av yta för asfalteringen till följd av de underliggande vattenmassorna 

för att säkerställa resultat långsiktigt i investeringen.  

Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med 

37 264 kr och internränta med 5 217 kr som finansieras inom egen ram. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 

Asfaltering Grosvad 

 

- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 16 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 126   Dnr: KS.2020.0139 

 

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 

Sammanfattning 

För att uppnå kommunens mål om att ”Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, 

fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet” har det sedan 2017 varit ett 

prioriterat uppdrag att ta fram en natur- och friluftsplan. 

Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän 

och LONA-bidrag ligger till grund för att ha genomfört kartläggningar både av 

natur- och friluftsvärden samt framtagande av planen. Gällande kartläggningen 

av naturvärden har ett stort antal områden besökts och en stor mängd information 

från exempelvis myndigheter har sammanställts. När det gäller kartläggningen 

friluftsvärden har besök gjorts på plats, föreningar har bjudits in att komma med 

synpunkter och en enkätundersökning har genomförts bland allmänheten.  

För att ta fram en lämplig struktur för planen har inspiration hämtats från flera 

andra kommuner som har både friluftsplaner och naturplaner, bland annat 

Sundsvalls kommun.  

Finspångs kommun har även ingått som en pilotkommun i Naturvårdsverkets 

projekt för utveckling av en metod för att kartlägga friluftsområden. Detta har 

resulterat i att Finspång ligger långt fram i arbetet med kartläggningen av 

friluftsområden och både Länsstyrelser och andra kommuner har efterfrågat 

kommunens erfarenheter och kunskaper kring ämnet. 

Planen gick ut på remiss under hösten 2019 till organisationerna i kommunens 

Natur- och friluftsråd. Under början av 2020 har remissvaren bearbetats och 

arbetats in i förslaget till den kommunala natur- och friluftsplanen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Natur- och friluftsplan 

 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 17 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 127   Dnr: KS.2019.1237 

 

Avskaffande av e-forum 

Sammanfattning 

I samband med gruppledarträff har diskussion kring e-forum förts. Deltagarna 

konstaterade att det finns bättre forum att hantera politiska frågor i än e-forum.  

När det gäller e-forum tog kommunfullmäktige ett beslut, 2002-03-14 att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning inklusive 

kostnadsberäkning, som grundar sig på demokratiutskottets intentioner för e-

demokratimodell.  

E-forum infördes år 2002 efter beredning och förslag av demokratiutskottet. 

Syftet var att använda de möjligheter som då utvecklats med allmänhetens 

tillgång till internet och kommunens webbplats för politisk dialog. Utifrån 

kommunfullmäktiges beslut infördes e-forum där allmänheten kan ställa frågor 

till företrädare för de politiska partierna.  

Tillämpning av e-forum och nya forum 

De senaste åren har det varit få frågor som inkommit via e-forum. Under 2019 

har två frågor besvarats och hittills under 2020 finns frågor i forumet. Många av 

de frågor som inkommit har inte handlat om politiska frågeställningar utan är 

riktade till verksamheten. Dessa frågor hanteras istället av förvaltningen och om 

det är synpunkter eller klagomål som inkommer hanteras de i enlighet med 

kommunens rutin för synpunkter och klagomål. Information om detta finns på 

kommunens webbplats och det pågår ständiga förbättringar för att utveckla 

tydlighet och tillgänglighet till informationen.  

Idag finns nya möjligheter till demokratiska former. Nya lösningar finns att 

hantera frågor vilket också medfört att alla partier inte är lika aktiva via e-forum. 

Många frågor hanteras via e-post eller via sociala medier. Många frågor hänvisas 

också vidare till en tjänsteperson. Då nya forum och möjligheter finns när det 

gäller demokratiska former och dessa används i större omfattning, föreslås 

kommunfullmäktige besluta att avsluta e-forum. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att avsluta e-forum 

 

- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 18 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 128   Dnr: KS.2019.0428 

 

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och utveckling 
av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen 

uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom 

äldreomsorg och social omsorg. 

 

Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar, 

medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd 

har även gjorts i närliggande kommuner. 

 

Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till 

följande utvecklingsområden; 

 

• Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social 

omsorg. Detta skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare 

anhörigsamordnare med relevant kompetens. Det ska genom ett 

gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och tillgängligt för anhöriga att 

få hjälp, stöd och vägledning. 

• Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver 

förbättras. Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete 

behöver ske så att den når ut till berörda i så tidigt skede som möjligt 

• En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare 

behöver tas fram  

• Möjligheter till samverkan med Norrköpings Anhörig- och 

kunskapscenter bör ses över  

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Sektorerna ser inte att förslagen skulle innebära några juridiska konsekvenser. 

Bestämmelse om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) och 

omsorgsberedningens förslag går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter. 

Den ambitionshöjning som föreslås av omsorgsberedningen genererar dock 

ökade kostnader för verksamheterna. Att utöka anhörigstödet med ytterligare en 

anhörigsamordnare, 100% tjänstgöring, skulle generera en ökad kostnad om ca 

600 000 kr på årsbasis. 

 

Övriga utvecklingsområden bedöms kunna verkställas genom förändrade 

arbetssätt inom sektorerna. 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 19 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Omsorgsberedningens förslag är detaljerade och preciserade i både vilka 

ambitioner som ska uppnås samt hur de skall utföras. Sektorerna ser med fördel 

att verksamheterna själva få arbeta med verkställighet om hur de 

ambitionshöjande insatserna ska utföras.  

 

Omsorgsberedningens förslag till beslut att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige: 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska 

verkställas.  

3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av 

anhörigstödet.  

4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 

förklaras avslutat. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar, utifrån att kommunstyrelsen i första hand har att titta 

på de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av beredningens förslag, att 

kommunstyrelsen föreslår följande rörande utvecklingsförslagen:  

Att första punkten, som handlar om att utöka befintligt anhörigcenter avslås. 

Kommunstyrelsen anser inte att det i rådande tid finns ekonomiska 

förutsättningar för någon utökad verksamhet eller ambitionshöjning. Vidare 

anser kommunstyrelsen inte att det är politikens roll, vare sig i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen att fatta beslut om enskilda tjänsters 

uppdragsbeskrivningar, så därför föreslås att även punkt 3 avslås. När det gäller 

de två övriga punkterna så anser kommunstyrelsen att de är lite snäva i sin 

utformning. Punkt två om information tycker kommunstyrelsen ska lyda 

”Säkerställa att det finns relevant information om anhörigstöd i kommunens 

olika kommunikationskanaler”. När det gäller fjärde punkten om samverkan så 

ser kommunstyrelsen gärna att den lämnas mer öppet för vem man kan samverka 

med, dvs att ”samverkan med andra anhörigverksamheter bör ses över”.  

Ulrika Jeansson (S) yrkar, med hänvisning till ovan, att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

utifrån kommunstyrelsens förslag 

2. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 

förklaras avslutat 

 

Kai Hallgren (SD) yrkar på förvaltningens förslag med en till att-sats lydandes 

”att mäta och följa uppdragets utveckling så förväntningarna uppnås”. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 20 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Ulrikas förslag och 

beredningens förslag med Kai Hallgrens (SD) tillägg av att-sats, och ställer dem 

mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

utifrån kommunstyrelsens förslag 

 

2. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 

förklaras avslutat 

 

 

Reservation 

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

förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 21 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 129   Dnr: KS.2019.0861 

 

Internkontroll ledningsstaben februari 2020 

Sammanfattning 

Internkontrollen för februari 2020 månad omfattar följande kontrollmoment: 

Likvidrapport december 2019. 

 

Kontrollerna visar: Likviditeten ligger på en fortsatt bra nivå, inga större 

avvikelser förekommer.  

 

Följande åtgärder redovisas: Inga åtgärder då likviditeten visar fortsatt bra 

nivå. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

4. Att godkänna rapporteringen av internkontroll ledningsstaben februari 

2020 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 22 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 130   Dnr: KS.2020.0007 

 

Skuldförvaltarrapport januari 2020 

Sammanfattning 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

 

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

 

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

 

Händelser under januari månad 

Förvaltningen redovisar årets första skuldförvaltarrapport. Den genomsnittliga 

räntan har stigit något jämfört med föregående månad och uppgår till 1,79% 

(1,76%).   

 

Internbanken har fortfarande krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 

1 051,1 mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika 

löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 

finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom 

att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att 

reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För 

att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar.  

 

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

måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.   

 

Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt 

finanspolicyn, vid utgången av januari var värdet i princip oförändrat mot 

föregående månad 2,44 år. 

 

 

 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 23 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

 

Vid slutet av januari uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 23,4%. 

Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste 12-

månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till 

betalning).   

 

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 

kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte 

bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,47 år. I februari förfaller 

ett lån till om 70 mkr som kommer att förnyas och förbättra genomsnittlig 

kapitalbindningstid. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för januari 2020 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 24 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 131   Dnr: KS.2019.0958 

 

Årsavstämning finansrapporten 2019 

Sammanfattning 

Förvaltningen har i enlighet med finanspolicyn sammanställt en avstämning av 

finansrapporten för år 2019. Rapporten innehåller en uppföljning av 

kassaflödesbudgeten, räntenettot, sammanställning av genomförda affärer under 

året samt kommunens kundförluster.  
 

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har 

överstigit ränteintäkterna. Förra året togs beslut att avyttra 

pensionsmedelsplaceringar i syfte att erhålla en mer etisk och fossilfri 

placeringsinriktning och som en konsekvens av osäkerhet på de finansiella 

marknaderna. Försäljningarna innebar reavinster med 8 mkr vilket då medförde 

ett positivt finansnetto. Så stora finansiella intäkter har inte påverkat resultatet 

under detta år.  

Kommunens ränteintäkter kommer från avkastning på koncerninterna lån och 

reavinster vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar. I räntekostnaderna 

ingår ränta på pensionsskulden. Årets budgeterade finansnetto uppgår till 7,5 mkr 

medan utfallet visar på lägre nettokostnader med 7 mkr. Förutom en reavinst i 

samband med försäljning av kommunens pensionsplaceringar så bidrar lägre 

snittränta på kommunens lån till ett bättre resultat. 

 

År 2020 har inletts med oroligheter på finansmarknaden föranlett av oron för 

Corona-viruset, vilket kommer att påverka kommunernas ekonomi. De 

placeringar i pensionsmedel som kommunen har bevakas noga av 

pensionsmedelsförvaltare för att minska riskerna så långt som möjligt. Under det 

första kvartalet har redan flera försäljningar och omplaceringar skett till säkrare 

placeringar, vilket påverkat finansnettot för 2020. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna finansrapporten för 2019 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 25 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 132   Dnr: KS.2020.0324 

 

Fullmakt att företräda Finspångs kommun vid Kommuninvest 
ekonomisk förenings föreningsstämma 2020 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har utsett Ulrika Jeansson (S) som ombud och Inge 

Jakobsson (M) som ersättare att företräda kommunen vid Kommuninvests 

föreningsstämmor 2019-2022. 

 

Vid kommande föreningsstämma den 16 april 2020 i Göteborg är båda två 

förhindrade att delta och kommunstyrelsen behöver därför utse ersättare. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ge biträdande kommundirektör Anette Asklöf fullmakt att företräda 

kommunen vid Kommuninvests föreningsstämma 2020 

- - - - - 
 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 26 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 133   Dnr: KS.2020.0140 

 

Detaljplaneuppdrag för Lasarettet 1 mfl 

Sammanfattning 

Lasarettsområdet har en attraktiv placering som är central och sjönära. Region 

Östergötland kommer att påbörja inflyttning i Finspångs vårdcentrum på 

Bergslagsvägen under hösten 2020 och under år 2021 kommer ägandeskapet till 

fastigheten Lasarettet 1 övergå från region Östergötland till Finspångs kommun. 

Syftet med planläggningen är att skapa möjligheter för fler bostäder. Kommunen 

har som målsättning att växa till 30 000 till år 2035. Detta mål medför att det 

behöver planläggas för ca 300 bostäder per år. 

I detaljplanearbetet behöver bland annat följande aspekter utredas för att 

säkerställa att platsen är lämplig för bostadsbebyggelse: 

• Upphävande av strandskydd 

• Eventuella markföroreningar 

• Riskutredning kring den Sevesoanläggning (gasol) som ligger i 

angränsande industriområde. 

• Hållbar dagvattenhantering 

 

Yrkande 

Kai Hallgren (SD) yrkar på ett tillägg, att det ska finnas en tidsplan för beslut till 

kommunstyrelsen. 

 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Kai Hallgrens (SD) tilläggsyrkande och ställer det på 

bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

kommunstyrelsen bifaller det. 

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

Lasarettet 1 mfl.  

2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd i enlighet med 5 

kap. 11 § plan- och bygglagen. 

Reservation 

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

förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 27 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2020-§ 134   Dnr: KS.2020.0141 

 

Detaljplan för Stationsområdet, del av fastigheten Högby 1:2 

Sammanfattning 

Utifrån tillväxtmålet att Finspångs kommun ska ha 30 000 invånare år 2035 

behövs fler bostäder och olika typer av servicefunktioner i attraktiva lägen. 

Stationsområdet är en mycket viktig del i utvecklingen av det framtida Finspång. 

En utveckling med bostäder samt vård inom Stationsområdet är positiv för 

utvecklingen av Finspångs tätort. 

Gällande planer 

I gällande översiktsplan 2011 är området utpekat som planlagt. Området gränsar 

till riksintresse kulturmiljö Finspång slott. 

För att möjliggöra utvecklingen av ovan nämnd skola inom Stationsområdet togs 

en detaljplan fram som vann laga kraft 2011-06-01. Detaljplanen omfattar hela 

Stationsområdet och omfattar förutom skolan även befintligt järnvägsspår, 

parkmark, busstorg, parkeringsplatser med mera. Av detaljplanen framgår även 

att den gamla stationsbyggnaden ska bevaras och utvecklas. Stationsområdet har 

ett bra läge som sjönära samt med sin närhet till kollektiva färdmedel och 

service.  

Detaljplanen ska säkerställa tillgängligheten till markområdet mellan järnvägen 

och Skutbosjön. Området ska även fortsättningsvis utgöra park- och naturmark 

enligt gällande detaljplan. För att Stationsområdet ska bli mera attraktivt för 

bostäder behöver Skutbosjöns strand bli allmänt tillgänglig. 

Utredningsbehov 

I nuläget ser förvaltningen följande behov av utredningar: 

• Inom Stationsområdet finns kända markföroreningar. Hur dessa 

föroreningar ska hanteras för att möjliggöra en utveckling av bostäder 

behöver utredas vidare. 

• Närhet till järnvägsspår. Detta kan kräva särskilda skyddsåtgärder mot till 

exempel olyckor, buller och vibrationer. 

• Ledningar för starkström, fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten och fiber 

finns inom området. Troligtvis behöver ledningarna flyttas för att 

möjliggöra bostadsbebyggelse. 

• Översvämningrisker från Skutbosjön och Finspångsån 

Yrkande 

Kai Hallgren (SD) yrkar på ett tillägg, att det ska finnas en tidsplan för beslut till 

kommunstyrelsen. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 28 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Kai Hallgrens (SD) tilläggsyrkande och ställer det på 

bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

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

kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för den norra 

delen av Stationsområdet, del av fastigheten Högby 1:2. 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd i enlighet med 5 

kap. 11 § plan- och bygglagen. 

Reservation 

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

förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 29 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 135   Dnr: KS.2016.0079 

 

Antagande av detaljplan för Rejmyre 1:115 m.fl. 

Sammanfattning 

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

näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 

tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

 

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att 

säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver 

skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga 

områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och 

exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. I 

samband med översyner av gällande detaljplaner prövas således tidigare 

ställningstaganden utifrån de nya tillväxtmålen. 

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Rejmyre 1:115 m.fl. 

Planens syfte är att säkerställa den befintliga miljön i detaljplan. Byggrätten på 

Rejmyre 1:115 har utökats något vilket möjliggör en utveckling av den 

verksamhet som bedrivs på fastigheten. Värdefull kultur- och naturmiljö inom 

planområdet har säkerställts med bestämmelser i plankartan för att långsiktigt 

bidra till Rejmyre som ort. Rejmyre 1:110 har ändrats från allmänt ändamål (A) 

till ett ändamål med kombinerade planbestämmelser av bostad och centrum (B 

och C).  

Samråd och granskning 

Samråd genomfördes under tiden 25 april 2018 till 18 juni 2018. 

Granskning genomfördes under tiden 31 januari 2020 till 14 februari 2020. 

 

Under samråds- och granskningsskede har berörda grannar och andra sakägare 

inkommit med synpunkter och godkännanden som presenteras och kommenteras 

i granskningsutlåtandet.  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anta detaljplan för Rejmyre 1:115 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § 

plan- och bygglagen 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 30 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 136   Dnr: KS.2020.0107 

 

Upphävande av beslut avseende fritidshem/skolbarnomsorg i 
Ekesjö 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och 

att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle ske med 

Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn och ungdom 

skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i Ekesjö. 

(Dnr: KF 2011-05-06 § 321) 

 

 Fritidshemmets uppdrag  

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. 

Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i lagen och fritidshemmet 

regleras särskilt i kapitel 14.  

Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 

utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov. De olika uppdragen i fritidshemmet, 

förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan 

bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vid 

samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och 

skolan har kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har. 

 

 En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag 

inskrivna i fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att 

komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna en 

meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande. 

 

Förvaltningens förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 

1. Att beslutet om att fritidshem/skolbarnomsorg ska erbjudas i anslutning 

till Ekesjö förskola, dnr: KF 2011-05-06 § 321, ska upphävas  

 

Yrkande 

Frida Granath (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Torgny Maurer (SD), Kristin Yderfors (C), Inge Jacobsson (M), Mikael Wallin 

(L), Stefan Carlsson (V) och Ulrika Jeansson (S) yrkar även de avslag till 

förvaltningens förslag till beslut. 

 

 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 31 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1.      Att avslå förvaltningens förslag till beslut 

 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 32 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 137   Dnr: KS.2020.0337 

 

Internkontroll sektor social omsorg april 2020 

Sammanfattning 

Internkontrollen för april 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2019 

Kontrollerna visar:  

Det är 12 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3 

månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser har mer 

än halverats jämfört med samma period föregående år men inom flera områden 

är enskilda väntetider längre än samma period föregående år. 

Följande åtgärder redovisas:  

Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet 

av fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 

april 2020. 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 33 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 138   Dnr: KS.2020.0085 

 

Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  

Två gånger per år, i april och i oktober, ska de förslag som inte beretts färdigt 

redovisas till kommunfullmäktige.  
 

Redovisning i kommunfullmäktige 15 april 2020 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när 

kommunfullmäktige har sitt möte den 15 april 2020. Eftersom 

sammanställningen görs i februari/mars och först ska redovisas i 

kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut: 

Två motioner är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa motioner kommer 

att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  

Två motioner är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

En motion är nyinkommen och anmäld till kommunfullmäktige den 26 februari. 

Handläggning pågår. 

Två medborgarförslag är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa 

medborgarförslag kommer att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  

Ett medborgarförslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

Tre medborgarförslag är nyinkomna och anmälda till kommunfullmäktige den 26 

februari. Handläggning pågår. 

Två e-förslag är i april månad äldre än 6 månader. Ett av förslagen kommer att 

beslutas i kommunfullmäktige i maj månad. Handläggning pågår på det andra e-

förslaget. 

Ett e-förslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 34 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag 

som inte beretts färdigt per april månad 2020 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 35 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 139   Dnr: KS.2020.0321 

 

Budget och verksamhetsplaner för de kommunala bolagen 

Sammanfattning 

De kommunala bolagen har fastställt sina budgetar och 

verksamhetsplaner/affärsplaner för 2020. FFIA överlämnar härmed dessa till 

kommunstyrelsen för information. Budget och verksamhetsplanerna kommer 

också att delges fullmäktige på kommande möte.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 36 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 140   Dnr: KS.2020.0370 

 

Val av ombud till FFIA:s årsstämma 

Sammanfattning 

I enlighet med det generella ägardirektivet ska kommunstyrelsen utse ombud 

samt ersättare för ombudet till FFIA:s årsstämma.  

Kommunstyrelsen ska också ge direktiv till ombudet vilket ställningstagande 

ägaren avser göra vid årsstämman. Ägaren har då att bl.a. besluta om 

fastställande av balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust 

samt att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och 

verkställande direktör.  

Resultatet för FFIA och förslag till disposition av medel återfinns i bifogad 

årsredovisning. Den är behandlad av FFIA:s styrelse, men auktoriserad revisor 

har ännu inte lämnat sin rapport. Lekmannarevisorerna har inte heller lämnat sin 

granskningsrapport. Rapporterna ska lämnas in senast den 30 mars. Det finns 

dock inga indikationer på att revisorerna kommer att rikta några anmärkningar 

mot bolaget.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om direktiv till 

ombudet i enlighet med nedanstående förslag.  

Ordföranden föreslår Frida Granath (S) som ombud på FFIA:s årsstämma. Som 

ersättare föreslår ordföranden Stefan Carlsson (V). 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att utse Frida Granath (S) som ombud på FFIA:s årsstämma 

2. Att utse Stefan Carlsson (V) som ersättare för ombudet 

3. Att besluta om stämmodirektiv enlig nedan: 

a. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande 

av resultat- och balansräkning för 2019 samt om disposition av till 

stämmans förfogande stående medel enligt 

förvaltningsberättelsen,  

b. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 37 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 141   Dnr: KS.2020.0341 

 

Revidering av Finspångs kommuns grafiska profil 

Sammanfattning 

I Maj 2017 antog kommunstyrelsen en ny grafisk profil med profilmanual för 

Finspångs kommun. Utifrån den utveckling som skett inom digitala medier samt 

att flera verksamheter inom kommunen har uttryckt behov av tydlighet och 

flexibilitet kring kommunens kommunikationsmaterial finns behov av 

revidering.  

 

Kommunikationsavdelningen instämmer i ovanstående och ser även behov av att 

modernisera och komplettera profilmanualen samt förtydliga tillämpningen för 

verksamheter med särprofilering och hur dessa ska harmonisera med varandra 

och tillsammans med kommunens ordinarie grafiska profil och logotype. I 

samråd med verksamheterna har kommunikationsavdelningen tagit fram ett 

förslag till reviderad grafisk profilmanual som ska förtydliga och göra det enkelt 

för medarbetare och externa samarbetspartners att använda Finspångs kommuns 

grafiska profil och riktlinjer. Revideringen innebär bland annat förtydligande 

kring: 

• Skölden som placeras som bakgrund till logotypen. 

• Tillgänglighet. 

• Typografi. 

• Språkstöd och tilltal. 

• Färgpalett.  

• Dekorelement. 

• Digitala medier och rörlig bild. 

• Bildspråk. 

• Annonser. 

• Kläder och profilprodukter. 

• Särprofilering med nivåer. 

• Platsvarumärket för Finspångs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anta den reviderade grafiska profilen för Finspångs kommun 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 38 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 142   Dnr: KS.2020.0401 

 

Förändrad tidsplan avseende arbetet med Strategisk plan 
2021-2023 och budget 2021 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har sedan den 11 mars beslutat att organisera 

kommunledningen utifrån stabsläge på grund av Corona utbrottet som Sverige 

drabbats av. En styrgrupp bestående av medlemmar från kommunens 

ledningsgrupp bevakar händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga 

myndigheter och följer deras bedömningar och rekommendationer. Kommunens 

verksamheter och medborgare hålls kontinuerligt informerade om läget. Det 

omfattade arbetet med förberedelser, information och åtgärder innebär att den 

ordinarie budgetprocessen behöver revideras då ledningsgruppen i det korta 

perspektivet behöver fokusera på pandemin.  

De ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna är svårblickbara. SKR 

informerade via sin hemsida att de inte kommer att göra någon extra prognos hur 

skatteintäkterna kommer att utvecklas med anledning av Corona och oron på de 

ekonomiska marknaderna men däremot gjordes en bedömning av läget som 

presenterades den 20 mars. De skriver i sitt meddelande att SKR bedömer att det 

kommunala skatteunderlaget 2020 kommer att öka betydligt svagare än tidigare 

beräknat. Prognososäkerheten är naturligt mycket hög i nuläget men allt talar för 

att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kommer att 

drabbas hårt av pandemin. SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent 

för skatteunderlagstillväxten 2020. Detta innebär en betydande nedrevidering 

(nästan en procentenhet) jämfört med den prognos som SKR publicerade i 

februari. Nästa hela skatteunderlagsprognos presenteras den 29 april 2020. Då 

publiceras även nya prognosunderlag samt uppdatering till modellen Skatter & 

bidrag som ligger till grund för kommunens planering. 

Inför 2020 antog Finspångs kommun en ny styrmodell genom att styra helt på 

agenda 2030 målen. På grund av rådande omständigheter har förvaltningen inte 

haft möjlighet att implementera målen och därmed upptäcka och förfina vissa 

målformuleringar. Den politiska ledningen menar att förvaltningen inför arbetet 

med budget och strategisk plan 2021-2023 främst ska fokusera på 

ekonomidelarna av processen. Förvaltningen behöver ta fram en förnyad tidsplan 

med fokus på ekonomin. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 39 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet  

2. Att uppdra till förvaltningen att ta fram en ny tidsplan för budgetarbetet 

med målet inställt på att kommunfullmäktige kan fatta beslut om budget 

och strategisk plan 2021-2023 i november 2020 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 40 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 143   Dnr: KS.2020.0405 

 

Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna 
- implementera Sverigedemokraternas åtgärdsplan i 
kommunens kristids- och pandemiplan 

Sammanfattning 

Torgny Maurer, Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende, daterat 

2020-03-26, där Sverigedemokraterna Finspång föreslår att kommunstyrelsen 

ger förvaltningen i uppdrag att beakta och skyndsamt arbeta in hela eller delar av 

Sverigedemokraterna Finspångs åtgärdsplan i kommunens pågående 

krisberedskap och pandemiplanering. 

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas initiativärende. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag till Sverigedemokraternas initiativärende. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer initiativärendet på bifall eller avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår initiativärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att avslå Sverigedemokraternas initiativärende 

 
Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 41 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 144   Dnr: KS.2019.0532 

 

Rapportering investeringar årsbokslutet 2019 

Sammanfattning 

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. 

 

Förvaltningen överlämnar en ekonomisk rapportering över Pågående 

investeringar vid årsbokslutet 2019 samt en statusrapportering över årets projekt 

med kommentarer från sektorerna. 

 

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr 

samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsanslag till 65 

mkr. Under året har flera projekt avslutats, däribland Lillängens förskola där 

kostnaden slutade på 38 mkr, slutredovisning till Kommunstyrelsen återstår. 

Andra större projekt som färdigställdes var bland annat ”stugby Arena Grosvad”, 

”GC-väg Storängsskolan” och ”lekplats Vita stan”. Sektorerna har liksom tidigare 

år erhållit investeringsmedel för verksamhetsinvesteringar. Bland annat har sektor 

vård och omsorg färdigställt sin investering i nyckelfri hemtjänst där syftet var att 

förbättra säkerheten och minska riskerna med nyckelhantering för brukare och 

personal.  Kostnaden slutade på 1,7 mkr.  

 

I samband med årsbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har 

färdigställts till 152 mkr. Prognosen visar på en kostnadsavvikelse med -2,5 mkr 

där bland annat projekt ”anpassning busshållplats Bävervägen och 

pendlarparkering” förväntas bli dyrare än beräknat. Fler projekt kommer att 

färdigställas under våren däribland ”omklädningsrum Grosvad” med en budget på 

5 mkr och ” skateboardpark” budgeterad till 7 mkr. 

 

Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns 

investeringsmedel avsatta för exploatering och infrastrukturprojekt som ännu inte 

är påbörjade eller delvis påbörjade. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen investeringar bokslutsår 2019 

- - - - - 
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2020-§ 145   Dnr: KS.2019.1084 

 

Utredning avseende månadsvis ekonomisk rapportering 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande ekonomisk 

styrning. Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen ska besluta att 

tertialrapporter byts ut mot ekonomisk rapport som rapporteras en gång i 

månaden och att den rapporten tydligt speglar nuläget och sambandet mellan 

kommunens faktiska ekonomiska intäkter och resurser kontra sektorernas 

utgifter och behov samt innehålla en åtgärdsplan för ekonomi i balans.  

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-11: 

 

1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda och se 

konsekvenser av Sverigedemokraternas förslag och att komplettera med en 

analys och förslag på åtgärder för att få en bättre styrning av 

ekonomin/verksamheten.  

2. Att uppdraget ska redovisas i tid för att kunna ha en ny ordning till nästa 

budgetår.  

 

Om månadsrapportering ska införas behöver kommunstyrelsens mötestider ses 

över. En ekonomisk uppföljning engagerar och involverar flera olika 

yrkesgrupper i sektorerna. Förvaltningen har gjort en uppskattning av hur mycket 

en vanlig månadsuppföljning tar av i anspråk av personalens arbetstid. Varje 

månadsuppföljning beräknas kosta ca 200 tkr. 

Förvaltningen kan förbättra ekonomistyrningen genom att tydliggöra flera 

områden. 

1. Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att till 

tertialuppföljningarna arbeta för ett mer likriktat uppföljningsarbete. 

Gemensamma rubriker och mer enhetlighet för kommentarer av 

avvikelser är några exempel som avdelningen kommer arbeta med. Att 

förtydliga prognosantaganden är andra exempel då en prognos kan vara 

mer eller mindre säker. 

2. Bättre processer avseende fakturering och periodisering underlättar i 

uppföljningsarbetet och ger möjlighet till bättre prognosarbete för alla 

inblandade.  

3. Förtydliga vem som är ansvarig för uppföljningen. De ekonomiska 

rapporterna sammanställs av ekonomer och rapporten för sektorn 

godkänns av sektorschef. Underliggande enheter eller resultatenheter gör 

prognoser per ansvarsområde. Det är den resultatansvariga som är 

ansvarig för prognosen för sin enhet och som ska rapportera avvikelsen 
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till sektorschef. Ekonomernas roll är att ge ett bra stöd vid uppföljning 

och prognosarbete.  Enligt ekonomistyrningsreglerna är sektorschef 

skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att 

anslaget kan hållas. Om inte sådana åtgärder bedöms tillräckliga bör 

sektorschef väcka förslag hos kommunstyrelsen till åtgärder. För 2020 

befarar sektorerna att de kommer att ha svårt att klara sin ekonomi och 

kommer därför att återkomma i frågan under april med förslag på 

åtgärder.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att anse uppdraget besvarat 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 146   Dnr: KS.2020.0129 

 

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

Sammanfattning 

Kommuninvest ekonomisk förenings upplånings- och utlåningsverksamhet 

bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 

(publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 

möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 

villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 

borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Finspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 

augusti 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 27 

maj 2015.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 

borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 

av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 

således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.   

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

Finspångs kommun undertecknade Regressavtalet den 1 juli 2011 och 

Garantiavtalet den 1 juli 2011.   

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 

fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 

reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Finspångs 

kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut.  

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 

den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor 

vikt att Finspångs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i 

fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är 

gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.   

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
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bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, 

som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta 

har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en 

tioårsperiod.  

Yrkande 

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Ulrika Jeansson (S), yrkar att det 

istället för namn används funktion i beslutet. 

Förvaltningens förslag till nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

15 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Finspångs kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 

att Kommuninvest äger företräda Finspångs kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 

nuvarande och blivande borgenärer.     

2. Att Finspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 

borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.   

3. Att Finspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari Finspångs kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller.   

4. Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för 

Finspångs kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning 

av detta beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 147   Dnr: KS.2018.1308 

 

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

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Finspångs 

kommun övertar skötseln och fräschar upp golfbanan så att den blir trivsam. 

Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att minigolfbanan i Finspång har ett 

fantastiskt, bra och vackert läge vid Klippestorpsgården och är väldigt nöjd med 

omgivningen. I anslutning till golfbanan finns vacker natur, tillgång till 

parkering, mat, kaffe med tillbehör, fräscha toaletter, cykelställ med pump, ny 

lekplats med naturstig och grillplats. Det som felas är en välskött minigolfbana.   

 

Vid kontakt med förslagsställaren så framförs att det upplevs mycket trevligt 

med en minigolfbana i det aktuella området och att det är väldigt många som 

spelar där. Förslagsställaren känner inte till förutsättningarna för vem som äger 

minigolfbanorna men upplever att utbudet av minigolfbanor är mycket begränsat 

i Finspång och önskan från förslagsställaren är att banorna görs iordning. 

 

När det gäller minigolfbanan vid Vibjörnsparken så äger inte Finspångs kommun 

den aktuella anläggningen. Finspångs kommun har sett det lämpligt att ha den 

här typen av verksamhet i området och har tecknat ett arrendeavtal med en extern 

part som ger rätten att nyttja kommunens mark för minigolfverksamheten och att 

placera minigolfbanor på kommunens mark. Ansvar för skötsel och underhåll av 

golfbanor och tillhörande anläggning ligger hos den externa parten.  

 

Med anledning av att Finspångs kommun inte äger minigolfanläggningen så ses 

det inte möjligt att inom gällande upplåtelseformer att överta skötseln av 

golfbanorna. Utifrån att verksamheten ägs och sköts av en extern part uppmanas 

förslagsställaren även ta kontakt med den som driver minigolfverksamheten och 

framföra önskemålen om en mer trivsam golfbana. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå medborgarförslaget 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 148   Dnr: KS.2019.0582 

 

Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Kai Hallgren och Torgny Maurer, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion 

med förslag om att anställa en stadsarkitekt för Finspångs kommun.  

 

Motionen hänvisar bland annat till att 176 av landets kommuner idag har en 

stadsarkitekt anställd eller på konsultbasis. Bland annat små kommuner såsom 

Söderköping, Berg och Mullsjö. De framhåller vidare att Finspång idag står inför 

stora utmaningar när det gäller bostadsutveckling och att det finns behov av en 

långsiktig och hållbar stadsplanering där större fokus läggs på den estetiska och 

arkitektoniska utformningen av stadsbilden. Enligt plan och bygglagstiftningen 

12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat arkitektutbildning finnas tillgänglig 

för att bland annat bygg- och miljönämnden ska kunna ta korrekta beslut. 

Förslagsställarna bedömer att dagens situation med planarkitekter inte är 

tillräckligt eftersom utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer.  

Sverigedemokraterna föreslår därför att till förvaltningen ge uppdraget att 

undersöka förutsättningarna för att anställa en stadsarkitekt på heltid eller deltid, 

på konsultbasis eller i samarbete med annan kommun. 

 

Det framgår tydligt i 12 kap 7 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att 

byggnadsnämnden ska ha tillgång en person utbildad inom arkitektur men också 

i övrigt erhålla tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda 

kompetens som behövs för att nämnderna ska kunna fullgöra sina uppgifter på 

ett tillfredsställande sätt. 

 

Boverket, vilken är tolkande myndighet för PBL, har gjort en utvecklad 

beskrivning som anger att: 

”Byggnadsnämnden ska ha tillgång till personal med sådan kompetens och 

utbildning att nämnden kan verka för att planering och byggande sker enligt de 

kvalitetskrav som samhället sätter upp. Nämnden behöver ha tillgång till 

personal med sakkunskap inom bland annat följande områden: 

 

• gällande lagstiftning, regler och normer, 

• byggnadsgestaltning, 

• byggnadsfunktion, 

• arkitekturhistoria, 

• byggnadsteknik, 

• installationsteknik, och 

• tillgänglighetskrav.” 
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I PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden 

har tillgång till och det är en person med arkitektutbildning. För övrig kompetens 

anses det ligga i kommunens eget intresse att hålla en hög standard. (jfr prop. 

1985/86:1 sid 309) Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 7 § 

 

Boverket förtydligar även att som arkitektutbildad personal räknas; arkitekt, 

landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller fysisk planerare.  

 

Inom sektor Samhällsbyggnad finns i dagsläget en planeringsarkitekt som 

uppfyller boverkets utbildningskrav samt en landskapsarkitekt. Med stöd av 

dessa personer uppfyller således kommunen lagkravet gällande arkitektutbildad 

person. Vi de rekryteringar som genomförs beaktas ovanstående kompetenser.  

 

Finspångs kommuns förvaltningen är medveten om dessa frågor, både utifrån 

lagkravet men framför allt utifrån behovet att bevara estetiska och kulturella 

värden i Finspång samt att den framtida stads- och landskapsmiljön görs estetiskt 

tilltalande både vid planläggning och handläggning av bygglov.  

 

I samband med den tillväxt som planeras i Finspång kommer behoven av 

ovanstående kompetenser att öka, både i samband med om- och nybyggnation 

och vid framtagande av detaljplaner samt bygglovshandläggning. Som stöd har 

Länsmuseet anlitats i angelägna byggnadskulturärenden. Det råder en osäkerhet 

om den möjligheten kommer finnas kvar. För att säkerställa tillräckligt stöd 

gällande både bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och gestaltning av 

nya eller förändrade byggnadsverk, framförallt i bygglovsprocessen, har 

förvaltningen initierat en upphandling av detta stöd.  

 

Ovanstående visar på att krav gällande arkitektutbildning uppfylls och att 

förvaltningen hanterar frågan angående arkitektkompetens utifrån lagstadgade 

ansvarsområden.  

 

Utifrån tillväxtperspektivet bedöms behovet av arkitektkompetens öka men då 

förvaltningen bedömer att behov av olika former av arkitektstöd erfordras 

bedöms upphandlat konsultstöd vara att föredra. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

behövs för såväl planering och byggande sker enligt de kvalitetskrav som 

samhället sätter upp genom anställda eller upphandlade konsulter. 

2. Att därmed anse motionen besvarad 

 
 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/med-forslag-till-ny-plan--och-_G9031/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/med-forslag-till-ny-plan--och-_G9031/?text=true
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-forvaltning/
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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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2020-§ 149   Dnr: KS.2018.0545 

 

Försäljning Ingelstad 2:1  

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 

fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 

förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 

Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 

har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 

(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 

underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 

försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 

värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 

benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 

minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 

omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 

eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 

studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 

skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 

eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 

rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

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

skogsmark. Fastigheten är obebyggd.  

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

Kommunstyrelsen gav fastighetsavdelningen i uppdrag att förbereda försäljning 

av Ingelstad 2:1 i och med KS beslut 2015-02-02. 

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 

värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 900 000 kr. 

Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 

vinnande bud 3 150 000 kr gavs av NN och NN, Svärtinge.  

Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 

för beslut. Länsstyrelsen har i beslut den 21 februari 2020 d.nr 206-2212-2020 

godkänt underlaget. 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:1 till NN XXXXXX-XXXX 50 % och 

NN XXXXXX-XXXX  50 % för köpeskillingen 3 150 000 kronor. 

2. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 

Mathias Stenhammars fond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 150   Dnr: KS.2018.0545 

 

Försäljning Ingelstad 2:15 

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 

fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 

förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 

Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 

har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 

(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 

underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 

försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 

värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 

benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 

minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 

omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 

eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 

studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 

skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 

eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 

rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Fastigheten Ingelstad 2:15 är en avstyckning av ursprunglig stamfastighet 

Ingelstad 2:1. Fastigheten består av två bostadsbyggnader samt ett antal 

ekonomibyggnader. Byggnaderna bedöms vara i dåligt till mycket dåligt skick. 

Arealen på fastigheten är ca 7,4 varav ca 5 ha åkermark.  

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

Fastigheten såldes 2015 till utpekad intressent. (Beslut KS § 50 2015-02-02) 

Villkoren i förelagt avtal har ej uppfyllts så kommunen har upphävt gällande 

avtal. Med anledning av ovanstående behöver beslutet från KS 2015-02-02 

Upphävas.  

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 

värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 800 000 kr. 

Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 

vinnande bud 2 800 000 kr gavs av NN och NN, Linköping.  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 54 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 

för beslut. Länsstyrelsens svar är att de saknar grund till beslut i ärendet då 

fastigheten är en avstyckning från stamfastigheten. 

Fastighetsavdelningens bedömning är att länsstyrelsens beslut den 21 februari 

2020 d.nr 206-2212-2020 är tillämpligt i detta ärende. 

Förvaltningens beslut nästa möte 

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

2. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:15 till NN XXXXXX-XXXX 50% 

samt NN XXXXXX-XXXX 50% för köpeskillingen 2 800 000 kronor 

3. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 

Mathias Stenhammars fond. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 55 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 151   Dnr: KS.2020.0374 

 

Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem 

Sammanfattning 

Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem är ett samlat informationsunderlag 

till vårdnadshavare. Informationen grundar sig på skollag och Finspångs 

kommuns styrdokument.  

 

Med anledning av förändrade regler och riktlinjer inom förskolans verksamhet 

behöver dokumentet revideras och fastställas.  

Det är i huvudsak följande uppgifter som är ändrade: 

 

• begreppet förskolechef är ändrat till rektor 

• information om omsorg under kvällar, nätter och helger är borttagen 

• information om pedagogisk omsorg är borttagen 

• uppgifter gällande förskolans planeringsdagar är ändrat  

• antalet alternativ som vårdnadshavarna behöver ange i samband med sin 

anmälan är ändrat från fem till tre.  

 

Vårdnadshavarna får vanligtvis någon av sina första tre alternativ och fler 

alternativ skapar förvirring. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att fastställa riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, och 

fritidshem för barn i åldern 1-13 år. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 56 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 152   Dnr: KS.2019.0914 

 

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

Vänsterpartiets motion, Psykisk hälsa bland unga i Finspång, handlar om insatser 

för att öka välmående hos unga.  De menar att ett socialt stöd är en central faktor 

för hälsa och välbefinnande.  

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att: 

• en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de 

faktorer som påverkar arbetsbelastningen  

• öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det 

finns elever från åk 4-9  

• kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som 

genomförs för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på 

flickor  

• elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det 

finns ett samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och 

psykisk hälsa. 

Handläggning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten slår fast att det finns ett ömsesidigt samband mellan 

skolresultat och psykisk hälsa. Studier visar att psykosomatiska symptom är 

vanligare bland elever som känner sig stressade av skolarbetet. Att klara av 

skolan med godkänt resultat är en stark skyddsfaktor. Barn som presterar bra i 

skolan har större chans att må bra, och barn som mår bra har större chans att 

också prestera bra i skolan. På samma sätt har man sett en koppling mellan 

skolfrånvaro och psykisk ohälsa: att psykisk ohälsa kan leda till skolfrånvaro, 

men frånvaro kan också leda till psykisk ohälsa. I Finspångs kommun är 

skolfrånvaron hög och måluppfyllelsen i grundskolan har under flera år varit låg. 

Resultat från skolsköterskors hälsosamtal, ungdomsenkäten ”Om mig” och 

söktryck till Ungdomshälsan visar att många ungdomar visar tecken på eller är i 

risk för psykisk ohälsa. 

En tillgänglig elevhälsa är en av de insatser som behövs för att stötta ungdomar 

med psykisk ohälsa. Andra viktiga insatser för att främja hälsa är ökad 

skolnärvaro och ökad måluppfyllelse.  

Sektor utbildning har flera främjande insatser på gång, bland annat Samverkan 

för bästa skola (ett samarbete med skolverket och Karlstad Universitet), Tidiga 

och samordnade insatser (ett samarbete med sektor social omsorg och Region 

Östergötland) samt Första hjälpen till psykisk hälsa (en sektorsövergripande 

insats).  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 57 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Regeringen menar att tillgången till elevhälsa idag är alltför låg på många skolor. 

Man har därför beslutat att ”Utredningen om elevers möjligheter att nå 

kunskapskraven”( U 2017:07) ska analysera bestämmelserna om tillgång till 

elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå. 

Regeringens utredning kommer att redovisas februari 2021.  

Ingen utredning är tidigare gjord i Finspångs kommun gällande skolsköterskors 

och skolkuratorers arbetssituation, sektorn ser positivt på att en sådan utredning 

genomförs. Sektor utbildning föreslår dock att avvakta regeringens förslag innan 

utredning påbörjas.  

Sektorns uppfattning är det finns indikatorer rörande ungas psykiska hälsa att 

följa. Idag återrapporteras resultat från bland annat: 

• om mig-enkät 

• frånvarorapportering 

• patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska insats (EMI) 

I samband med dessa återrapporteringar kan även åtgärder beskrivas. Former och 

innehåll för det kan ingå i utredning av elevhälsans omfattning.  

Angående delaktighet anger skollagen att barn och elever ska ha rätt till 

inflytande över sin utbildning, något som också är en rättighet enligt 

barnkonventionen. Forskning på området visar bland annat att arbetsformer där 

barn och unga görs delaktiga, är en viktig hälsofrämjande faktor. Sektor 

utbildning följer redan idag upp inflytande och delaktighet genom skolverkets 

enkäter. Dessa genomförs i Finspång årligen, analyseras på enhets- och 

sektornivå och redovisas i kvalitetsrapporter. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att bifall motionen 

2. Att utredningen genomförs efter att ”Utredningen om elevers möjligheter 

att nå kunskapskraven” (U 2017:07) har redovisats. 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 58 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 59 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 153   Dnr: KS.2020.0346 

 

Ägardirektiv FTV AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs 

Tekniska verk. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del 

förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Det har 

också tillkommit en skrivning om ekonomiska mål i form av avkastning och 

soliditet. Direktivet är berett tillsammans med styrelse och VD i bolaget. 

Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finspångs Tekniska Verk AB 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 60 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 154   Dnr: KS.2020.0347 

 

Ägardirektiv Finet AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag till reviderat ägardirektiv för Finet AB. 

Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 

redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet, samt att krav på soliditet och 

avkastning tillkommit. Ägardirektivet är berett tillsammans med styrelse och VD 

i Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 

I samband med implementeringen av ägardirektivet kan det dock bli aktuellt att 

klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB 

har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagets verksamhet bedrivs i 

enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära 

att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande 

pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva 

vidtas. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finet AB 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 155   Dnr: KS.2020.0348 

 

Bolagsordning FFIA 

Sammanfattning 

FFIA: styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för FFIA. 

Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 

redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Ändringarna framgår av 

bilagt förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att fastställa bolagsordning för FFIA 

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

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 62 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 156   Dnr: KS.2020.0349 

 

Bolagsordning FTV AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finspångs 

Tekniska Verk AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del 

förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. 

Bolagsordningen är beredd tillsammans med styrelse och VD i bolaget. 

Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 63 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 157   Dnr: KS.2020.0350 

 

Bolagsordning Finet AB 

Sammanfattning 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finet AB. 

Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 

redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är beredd 

tillsammans med styrelse och VD i Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 

I samband med implementeringen av bolagsordningen kan det dock bli aktuellt 

att klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet 

AB har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagens verksamhet bedrivs i 

enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära 

att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande 

pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva 

vidtas. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finet AB 

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

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 64 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 158   Dnr: KS.2018.1145 

 

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén 

Sammanfattning 

Det har kommit in ett medborgarförslag med ett förlag om att införa en 

kaffeautomat i kommunhusets foajé då man som besökare inte har tillgång till 

cafeterian för anställda i huset. I samtal med förslagsställaren utifrån det 

prioriterade uppdraget som pågår är förslagsställarens förslag att en kaffeautomat 

köps in till receptionen så att personalen där kan erbjuda kaffe till besökare som 

behöver vänta länge. För det är vid besök med lång väntetid som 

förslagsställaren önskar möjligheten till kaffe.  

Utifrån det prioriterade uppdraget som pågår med att göra receptionen mer 

öppen, tillgänglig och integritetsskapande och som presenterats och godkänts på 

kommunstyrelsens sammanträde finns ingen kaffeautomat med och 

rekommenderas inte av förvaltningen utifrån följande punkter: 

1. Kommunhusets foajé är en plats för att ta emot och lämna av besökare. 

En plats som ska kännas välkomnande, men dock inte en yta att sitta ner 

och fika i. Målet är att en besökare inom kort ska välkomnas av 

medarbetaren som besökaren ska träffa och inte behöva sitta ner och 

vänta under lång tid. En inskrivningsdator kommer att möjliggöra detta 

ytterligare så att kommunens medarbetare får ett sms och mejl vid 

ankomst av besök.  

2. Risken för fläckar på nyinköpta möbler samt andra ytor blir desto större 

om en kaffeautomat finns på plats i ytan. 

3. I centrum, i närheten av kommunhuset, finns flertalet caféer och för att 

sitta ner och fika över en kopp kaffe rekommenderas dessa ytor och 

kommunhusets reception vill inte konkurrera med dessa caféer och 

restauranger.     

Förvaltningens förslag till beslut vid nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå medborgarförslaget 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 65 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 159   Dnr: KS.2020.0365 

 

Inriktningsbeslut för 2020 års löneöversyn 

Sammanfattning 

Lönebildningen är en viktig faktor som bidrar till tryggad personalförsörjning. I 

det personalpolitiska programmet betonas att lönebildningen ska bidra till att 

verksamhetens mål uppnås och även stimulera utveckling. Lönen ska vara 

individuell, differentierad samt avspegla befattningens svårighetsgrad, uppnådda 

mål och resultat. 

I lönestrategin framgår bland annat också att det inte ska finnas några osakliga 

löneskillnader, lönenivån ska avspegla krav på kompetens, ansvar och erfarenhet 

samt stimulera vidareutbildning, lönespridning ska bibehållas/eftersträvas inom 

olika yrkesgrupper och att medarbetare som presterar väl och har lång 

anställningstid ska ha god löneutveckling 

Inför förslag på inriktningsbeslut har följande genomförts:  

- behovsinventering inom sektorerna 

- översyn bristyrken 

- översyn statistik jämförelse länet och riket för 2018 och 2019 

- sammanställning av fackliga organisationers yrkanden kopplade till 

löneöversyn i samband med förhandling budget strategisk plan 

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

2020.  

Rekryteringsutmaning  

Inom den offentliga tjänstesektorn blir rekryteringsläget allt mer ansträngt och 

bristen på utbildad arbetskraft är utbredd inom flera yrken vilket gör det svårt att 

rekrytera på kort och lång sikt.  

Finspångs kommun liksom många andra arbetsgivare står inför stora 

rekryteringsutmaningar framåt inom flera områden. I Arbetsförmedlingens 

rapport, Var finns jobben?1 framgår att det totala underskottet av utbildad 

arbetskraft väntas uppgå till 100 000 personer på fem år sikt. 55 procent av dessa 

finns inom hälso- och sjukvård samt inom pedagogiskt arbete. Hälso- och 

sjukvård, pedagogiskt arbete och socialt arbete står för nära två tredjedelar av det 

totala underskottet av utbildade.  

Inom de offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan tidigare 

mycket utbredd och utgör redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom vissa 

områden. Hösten 2018 angav sex av tio offentliga arbetsgivare brist på 

 
1 Arbetsförmedlingen 2019-02-07 Var finns jobben - Bedömning för 2019 och på fem års sikt.  

 



  

Kommunstyrelsen  
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Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

arbetskraft och bristen är i synnerhet stor inom landsting och regioner där den 

legat på en hög nivå under flera års tid. Samtidigt har bristen på utbildad 

arbetskraft ökat i snabb takt i kommunerna de senaste åren. Av de kommunala 

verksamheterna har grundskolan, förskolan samt vården och omsorgen fortsatt 

svårast att rekrytera, men bristen på arbetskraft har stigit tydligt inom samtliga 

kommunala områden 

Den höga bristen ger konsekvenser hos arbetsgivarna, långa 

rekryteringsprocesser som belastar ordinarie personal i verksamheten är en 

konsekvens. Risken är också att kvaliteten i servicen påverkas. För att möta upp 

rekryteringsutmaningen kan kraven behöva sänkas på befattningar där det är 

möjligt. Bristen skapar även möjligheter. Arbetsuppgifter identifieras som kan 

utföras av andra kompetenser och yrkesgrupper. Ett annat sätt att hantera bristen 

är att hitta nya yrkeskategorier som kräver annan eller kortare utbildning.  

Exempelvis vårdbiträden, serviceassistenter inom vård och omsorg eller 

lärarassistenter inom skolan. Detta gynnar bland annat ungdomar och andra som 

är nya på arbetsmarknaden. Det sker också strukturella förändringar i innehållet 

inom olika yrken vilket ställer andra krav. Det kan handla om teknikutveckling, 

offentlig verksamhet strävar efter att nyttja den digitala tekniken för att utveckla 

arbetssätt och effektivisera arbetsuppgifter inom välfärden.  

De befattningar som det råder störst brist på om fem år och som finns inom 

kommunens verksamheter är: ingenjörer, fritidspedagoger, förskollärare, 

grundskollärare, gymnasielärare, yrkeslärare, psykologer, sjuksköterskor (både 

specialistsjuksköterskor och grundutbildade), speciallärare och specialpedagoger, 

biståndsbedömare, socialsekreterare, mjukvaru- och systemutvecklare, 

systemanalytiker och IT-arkitekter.  

När det handlar om andra utbildningsnivåer råder störst brist på arbetskraft inom 

följande befattningar när det gäller kommunens verksamhet: kockar och 

kallskänkor, undersköterskor, hemtjänst och äldreboende2  

Statistiska centralbyrån presenterar en rapport årligen, Arbetskraftsbarometern 

som beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade inom ca 70 

utbildningsgrupper på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att ge snabb och 

aktuell information om arbetsmarknadsläget för några vanliga högskole- och 

gymnasieutbildningar.  

2019 års arbetskraftsbarometer presenterar fortsatt brist inom många områden. 

Det som presenteras är att bristen är störst på nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskor men bristen på grundutbildade sjuksköterskor är också 

stor. Det är fortsatt stor brist på grundskollärare med inriktning mot fritidshem 

och ämneslärare årskurs 7-9 i matematik och NO. Inom utbildningsområdet 

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

yrkesutbildningar. Även Ingenjörer rådde det brist på. 3 

Behovsinventering från sektorerna, översyn bristyrken   

Inför 2020 år löneöversyn har sektorerna genomfört en behovsinventering. Som 

delvis presenteras nedan.    

Yrken som är svåra att rekrytera och behålla 

Tjänster som bedöms svåra att rekrytera och behålla nu och på sikt är 

barnskötare, förskollärare, behöriga lärare, specialpedagoger/speciallärare 

kuratorer, SYV och utbildade resurspedagoger  

Ytterligare befattningar som lyfts när det gäller svårighet att rekrytera är 

personliga assistenter, undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, 

chaufförer, brandmän med SMO utbildning, kockar, enhetschefer och rektorer.   

Även erfarna ingenjörer och tekniker inom samhällsplanering, bygg- och miljö, 

lyfts som befattningar som är svårrekryterade.  

Sektorerna framför också att det är svårt att rekrytera individer med längre 

erfarenhet inom vissa områden. Sektorerna lyfter också att det är svårt att 

rekrytera vikarier.  

De grupper som bedöms bli ännu svårare att rekrytera framåt är samma som 

ovan med nedanstående kompletteringar: SFI-lärare, måltidbiträden samt erfarna 

bemanningsplanerare. 

Utmaningen nationellt lyfts, generellt är det svårt att hitta personal med rätt 

kompetens. Bristen medför sänkta krav. Utöver detta är det svårare att rekrytera 

personal med de språkliga kompetenser som krävs samt personal med körkort. 

Det är också framförallt svårt att rekrytera vikarier.  

Behov av att se över löner för individer och grupper 

Verksamheterna framför att det finns ett behov av att se över lönerna för vissa 

enskilda individer som särskilt rapporterast in.  

Sektorerna lyfter även grupper som behöver ses över ytterligare. Aktuella 

grupper är förskollärare, lärare, rektorer, sjuksköterskor, biståndshandläggare 

och färdtjänsthandläggare. Även timvikariernas löner behöver ses över.  

Justeringar på grund av ökad kompetens, mer arbetsuppgifter, ökad 

svårighetsgrad och större ansvar eller utifrån verksamhetsförbättringar 

Vård och omsorg ser behov av att lyfta sjuksköterskorna. I nya avtalet med 

Vårdförbundet finns en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. För att 

möjliggöra en satsning på dessa behövs ett extra utrymme fördelas. Vidare lyfter 

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

handläggaren.  

Totalt sett i kommunen kan det också finnas mindre grupper där det finns behov 

av att bidra med extra utrymme för att möjliggöra för cheferna att göra skillnad i 

gruppen. 

Sektorerna lyfter också enskilda individer, 2 inom ledningsstaben, 10 inom 

social omsorg, 7 individer inom sektor utbildning samt 3 individer inom sektor 

vård och omsorg.  

Utöver detta lyfter sektor utbildning förskollärarna som grupp samt de 

biträdande rektorerna. Sektor vård och omsorg lyfter specialistundersköterskorna 

som grupp där medel för ökade löner behöver hanteras.   

Väl hävdat löneläge eller låg löneutveckling 

När det gäller individer med väl hävdat löneläge i relation till andra eller 

personer där löneutvecklingen kommer att hållas tillbaka framför sektorerna att 

det finns flera nyexaminerade och nyanställda som går in på höga löner på grund 

av marknadskrafter. Det gäller bland rekryteringar som gjorts på befattningar där 

det finns en eller ett fåtal anställda men även inom områden med många 

medarbetare så som personliga assistenter, lärare och förskollärare. Även 

nystartad enhet med många nyrekryteringar har medfört höga löner utifrån 

marknad.  

Sektorerna lyfter också att det finns några enstaka medarbetare som kommer få 

mindre eller ingen löneutveckling.  

Statistik och kommentarer   

När det gäller statistik finns statistik för länet och riket 2018, statistik i 

närliggande kommuner för 2019 samt preliminär statistik för Mellansverige och 

riket 2019.  

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

Utifrån de grupper som presenterats som bristyrken har en översyn av statistik, 

jämförelse med länet och riket genomförts tidigare. Finspångs kommun har 

tidigare valt att göra satsningar på fler befattningar där Finspång ligger lägre i 

lönenivå i relation till länet och riket. I samband med att ny statistik för 2019 

presenteras kommer en ny översyn göras för att se vilka effekter tidigare 

satsningar gett. Därefter kommer förslag på satsningar för 2020 att presenteras i 

arbetsgivardelegation och sedan fastställas.  

De fackliga organisationernas yrkanden i förhandling budget strategisk 

plan och kommentarer 

I samband med förhandling av budget strategisk plan 2019-11-04 har de fackliga 

organisationerna lämnat ett antal yrkanden. Förhandlingsprotokollet med bilagor 

har delgetts kommunstyrelsen inför beslut.  
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De yrkanden som är kopplade till löner är följande:  

Fysioterapeuterna yrkar på en tydlig lönekarriärstege. 

 

Kommunal yrkar på att ingångslönerna för kommunals medlemmar ska höjas 

och att det ska tas utöver avtalets utrymme, att ingångslönerna ska vara högre än 

den avtalade lägsta lönen och att ferielönerna höjs och att de ska vara högre än 

avtalet. 

 

Sveriges Arbetsterapeuter yrkar på att bra löner och goda anställningsvillkor 

ska erbjudas.  

 

Vårdförbundet yrkar på att medel ska avsättas för en prioritering av särskilt 

yrkesskickliga för att öka möjligheten till en lönekarriär inom yrket över tid.  De 

vill se att det nya löneavtalet leder till en bättre löneutveckling och att detta i sin 

tur ska leda till att det blir lättare att anställa sjuksköterskor till organisationen 

och att behålla befintliga sjuksköterskor i organisationen.  

 

Vision yrkar på att lojala medarbetare ska uppmärksammas och värdesättas 

 

Sveriges ingenjörer yrkar på att ingenjörerna bör utgöra en prioriterad grupp, 

särskilt de på ansvarfulla viktiga befattningar (positioner), då sådan kompetens är 

särskilt svåra att rekrytera till de mindre kommunerna i landet.   

Kommentarer från förvaltningen 

Förvaltningen ser en utmaning i att flera yrkesgrupper är svåra att rekrytera. 

Ledningsgruppens hållning har varit att föreslå satsningar i löneökningar på de 

grupper som är svåra att rekrytera och som ligger lägre i lönenivå i jämförelse 

med lönenivåerna i närliggande kommuner.  

Förvaltningen ser också att det är en utmaning inom flera olika befattningar att 

nyrekryterade hamnar på en högre lönenivå än de medarbetarna som arbetat 

länge i kommunen. Sektorerna har arbetat aktivt med lönebildning för att försöka 

få en bra struktur där de medarbetarna som arbetat länge och presterat väl i 

organisationen uppmärksammas och värdesätts även lönemässigt vilket även 

finns med i den fastställda lönestrategin. Förvaltningen ser att det finns ett värde 

i att ta fram en lönekarriärstege för samtliga befattningar i framtiden.  

När det gäller kommunals yrkande kring höjda ingångslöner är det en fråga som 

tidigare reglerats i de centrala avtalen. Vid dagens datum är inget nytt avtal 

tecknat för Kommunals medlemmar. Om de nya avtalen reglerar ingångslöner 

och även utrymmet styrs av detta föreslår förvaltningen att höjda ingångslöner 

ska tas inom fastställt utrymme för Kommunal om inte avtalet säger annat. 

Detsamma gäller eventuella omfördelningar av medel på befattningar, även dessa 

föreslås hanteras inom det garanterade utfall som Kommunals avtal genererar. 
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Eventuella justeringar på individnivå kan tas utanför det utrymme som avtalet 

genererar. Förvaltningen föreslår att ferielönerna ska följa avtalet.  

När det gäller Vårdförbundets avtal ser förvaltningen att denna grupp behöver tas 

med i fortsatt diskussion kring prioriterade grupper för att möjliggöra en satsning 

på de särskilt yrkesskickliga.  

Avsatta medel 2020 och kostnad utifrån avtalen 

Under 2020 är 2,8 procent avsatta för ökade arbetskraftskostnader, det ska täcka 

årets lönerevision och även täcka ökade pensionskostnader. Det är totalt avsatt 

21 898 tkr för 2020. Helårseffekt i 2021 års budget är 27 916 tkr.    

 

Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet 

(Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) avtal går ut 2020. Centrala 

parter kommer att förhandla om nya avtal.  

 

Akademikeralliansen, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd samt Vårdförbundet har gällande avtal för 2020. Nuvarande avtal 

som gäller är sifferlösa.  

 

Under 2019 års löneöversyn fördelades totalt 2,45 procent ut i löneökningar. OB-

ersättning och lägerersättning höjdes med 2,3 %. RiB-avtalet höjdes med 2 ,3%. 

PAN-avtalet höjdes med 3,36 %. Övriga ersättningar (jour, beredskap, färdtid 

och förskjuten arbetstid) höjdes med 2,45 % eftersom dessa är procent av lönen. 

Extra utrymme fördelas ut till specialpedagoger/speciallärare, förskollärare, 

förskolechefer, chefer vård och omsorg, arbetsterapeut, fysioterapeut, 

biståndsbedömare, enheten för bygg och miljö, chefer inom samhällsbyggnad, 

utbildade skötare, utbildade personliga assistenter, styrkeledare/brandman samt 

färdtjänstman. Utöver detta gjordes ytterligare satsningar på 17 personer.  

Lönekartläggning  

Lönekartläggning för 2019 är genomförd och inga justeringar behöver göras 

utifrån denna. I tidigare gjord kartläggning för 2018 fanns inte några osakliga 

löneskillnader på gruppnivå däremot gjordes några justeringar på enstaka 

individer.  

Förslag på inriktningsbeslut  

Utifrån rekryteringsutmaningen och behovsinventering från sektorerna, översyn 

och jämförelser av statistik, sammanställning av fackliga organisationers 

yrkanden samt översyn av avtal och konsekvenser av dessa föreslår 

förvaltningen kommunstyrelsen att besluta enligt nedan när det gäller 

löneöversyn 2020: 
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Fördelning av avsatta medel föreslås ske i enlighet med gällande avtal om siffror 

finns i avtalen. Prioriterad eller prioriterade grupp eller grupper kan medföra 

ytterligare medel.  

 

Prioritering kommer att göras på utsedda grupper som lyfts upp från de grupper 

där behov rapporterats från sektorerna i behovsinventeringen kopplat till 

bristyrken. I detta arbete kommer även hänsyn tas till kommunens löneläge i 

relation till andra närliggande kommuner. Uppdaterad information, avstämning 

och beslut kring grupperna kommer att hanteras i arbetsgivardelegation. 

 

Förvaltningen önskar en sammanhållen löneprocess så långt det är möjligt för att 

säkerställa att fördelningen av avsatta medel läggs ut utifrån de satsningar som 

behöver göras. En första överläggning kommer däremot att ske med de förbund 

där det finns centralt tecknade avtal. Detta gäller Akademikeralliansen, 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Vårdförbundet.  

 

Nya avtal kommer att gälla för Svenska Kommunalarbetareförbundet och 

Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och 

Ledarna). Innan centrala avtal är tecknade kommer inte löneöversyn att kunna 

genomföras för dessa grupper.  

 

När det gäller behov av justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare utifrån 

det som rapporterats in i behovsinventeringen från sektorerna föreslår 

förvaltningen att större justeringar hanteras i fördelning av medel, mindre 

justeringar hanteras i lönebildningen inom respektive sektor. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att fördelning av avsatta medel sker i enlighet med gällande avtal om 

sifferavtal tecknas centralt. Eventuellt prioriterade grupper hanteras enligt 

att-sats två.   

2. Att eventuellt prioriterad grupp eller grupper ska tas fram av 

ledningsgruppen och beslutas av arbetsgivardelegation.  

3. Att så långt det är möjligt försöka ha en sammanhållen löneprocess men 

påbörja löneöversyn för de områden där det finns tecknade centrala avtal.   

4. Att behovet av större justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare 

hanteras i fördelningen av medel, mindre justeringar hanteras av 

respektive sektor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
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2020-§ 160   Dnr: KS.2019.1240 

 

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 
möjligheter 

Sammanfattning 

Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas 

genom aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskriminering.  

Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva 

åtgärder. Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska 

arbetsgivaren skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna under 

året.  

 

Förvaltningen har, tidigare, utifrån lagstiftningen tagit fram ett förslag på 

dokument kring aktiva åtgärder. Dokumentet anger grunden för hur arbetet med 

de aktiva åtgärderna ska bedrivas och finns som stöd för verksamheten i 

Finspångs kommun med bolag. Dokumentet har nu uppdaterats.  

 

Mångfalds- och jämställdhetsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på alla 

nivåer och arbetsplatser. 

 

Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2020-01-14 där arbetsgivardelegation 

beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter 

och möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern 2020 - 2022.  
 

Arbetsgivardelegationens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika 

rättigheter och möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern 2020 – 2022  

2. Att dokumentet ersätter tidigare dokument för aktiva åtgärder för mångfald, 

jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 fastställd i 

kommunfullmäktige 2017-02-22 § 24 ärende KS.2016.0668 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 
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2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
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2020-§ 161   Dnr: KS.2020.0103 

 

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

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14.  

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL18 

omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 

pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu 

gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14) 

I OPF-KL18 har komplettering skett inom familjeskydd, samt till viss del 

möjlighet till aktiva omställningsinsatser.  

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.   

OPF-KL14 har antagits i kommunfullmäktige 2014-09-24. Kommunstyrelsen 

fick i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för omställningsstöd.  

Vidare har beslut tagits i kommunfullmäktige 2016-08-31 §134, att det ska 

finnas möjlighet att byta från PPB till OPF-KL.  

Kommunstyrelsen har fastställt omställningsstöd förtroendevalda - riktlinjer och 

rutiner 2017-06-19 § 194.  

OPF-KL 18 – förtydligande i förändringar 

I OPF-KL 18 har förtydligande gjort kring omställningsstöd. Detta har 

kommunstyrelsen redan hanterat och fattat beslut kring varför förvaltningen 

förslår att tidigare taget beslut i kommunstyrelsen ska kvarstå. 

I OPF-KL 18 gäller familjeskyddet för förtroendevalda på heltid. Det innebär att 

om OPF-KL 18 antas kommer familjeskydd gälla för efterlevande vuxen och 

efterlevande barn till politiker på heltid.  

I OPF-KL är lägsta nivå för rätt till pensionsbehållning (avsättning) 3 procent 

istället för nu gällande 1,5 procent. Detta innebär att det inte sker någon 

avsättning på belopp under 3 procent istället för 1,5 procent utan det kommer att 

betalas ut till individen en gång per år.  

I OPF-KL 18 är lägsta belopp för pension 200 kronor. Annat beslut om lägsta 

utbetalningsbelopp kan tas. Förvaltningen föreslår att kommunen ska följa OPF-

KL 18, att lägsta belopp att betala ut ska vara 200 kr per år.  
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Idag betalas pension ut en gång per år för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Möjlighet finns att redan i timersättningen betala ut pensionen på 4,5 procent. 

Förvaltningen föreslår att 4,5 procent läggs på timlönen så att detta hanteras 

direkt.   

Arbetsgivardelegationens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta Antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 

kommun och region - OPF-KL 18, med noteringen att tidigare taget 

beslut kring omställningsstöd kvarstår.  

2. Att beslutet ersätter tidigare taget beslut i KF 2014-09-24 

3. Att pension för ersättning för förlorad arbetsinkomst från 2021-01-01 ska 

betalas ut genom att 4,5 procent läggs på timlönen för förtroendevalda.   

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
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2020-§ 162   Dnr: KS.2018.0707 

 

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

Sammanfattning 

Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och  

internkontroll över kommunens konstinnehav? 

 

Revisionsfirman PwC gjorde under 2018 en revision över den kommunalt ägda 

konsten och gav i sin granskningsrapport ett antal punkter där vi nu ger våra 

kommentarer om hur hanteringen av konsten ser ut i dagsläget (mars 2020).  

  

PwC: 

Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav har inte gjorts 

sedan 1980 

Nuläge: 

En total inventering har genomförts under 2017-2019 vilket inneburit att 

samtliga tavlor fått ny märkning, fotograferats, skadeinventerats samt blivit 

inlagda i den nya databasen för kommunens konst. Kommunens 

kultursamordnare för allmänkultur ansvarar för konstarkivet samt det löpande 

arbetet med konstinnehavet. I mars 2020 fanns det ca. 990 verk (sk. löskonst) 

samt 13 offentliga verk (skulpturer / muralmålningar) registrerade.  

 

PwC: 

Den interna kontrollen avseende kommunens konsthantering är inte fullt ut 

tillräcklig. 

Nuläge: 

Tidigare fanns endast en Excellista över kommunens konst, men i samband med 

den nya inventering så köptes en ny databas in (FileMaker Pro) samt att en 

utvecklare har skräddarsytt den efter våra behov och önskemål. Exempelvis går 

det att skapa en PDF med en sammanställning över alla tavlor som hänger ex. en 

enhet, skola, korridor eller enskilt arbetsrum. Dessutom har en iPad köpts in 

vilket gör att det på ett enkelt sätt går att genomföra löpnade inventeringar och 

kontroller.  

Ett helt nytt och för ändamålet anpassat hyllsystem har köpts in till konstarkivet 

så att de verk som inte är utplacerade kan förvaras på ett bra sätt.  

Samtliga skadade verk har flyttats till konstarkivet som är beläget i 

kommunhuset och sorterats utifrån typ av skada och hur lätt eller svårt det är att 

reparera. Under 2020 har ett arbete påbörjats med restaurering och ett 10-tal verk 

med enklare skador samt motiv som gör att tavlan är aktuell för utlåning, har 

lämnats in till ramverkstad.  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 77 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

PwC: 

Det saknas policy och riktlinjer för hantering av kommunens konstföremål och 

konstverk. 

Det saknas dokumenterade rutiner för konstföremålens hantering, hur konsten 

ska hanteras vid in- och utlåning, konstens placering, hur den ska underhållas, 

samt när det gäller inköp etc.  

Nuläge: 

Konstarkivet hålls öppet en fredag i månaden då anställda kan komma och välja 

tavlor till sina kontor samt lämna tillbaka det som de inte längre vill ha uppe. 

Större enheter som vill ha ett flertal verk kan boka separata möten med ansvarig 

för konstarkivet och tillsammans välja ut verk som är lämpliga vad gäller motiv, 

storlek, teknik etc.  

Det finns en årlig konstbudget på 60 000 kr som ska täcka kostnaden för 

databasen, inköp av material, restaurering av tavlor, nyinköp men också 

kostnader för utställningar på Kulturhuset. Det gör att vi kan restaurera ett 

mindre antal per år, men trots allt kan ett sådant arbete påbörjas.   

I och med större flyttar vad gäller kontor och enheter, så är ansvarig för 

konstarkivet med i den processen i ett tidigt skede för att ge förslag på hur en 

kommande flytt kan genomföras på bästa sätt. Dessutom kommer en enklare 

inventering att göras när en flytt är klar.  

 

Det saknas fortfarande skriftliga policys och riktlinjer för hanteringen av 

konsten, men i praktiken har nya arbetssätt tagits fram. Förvaltningen kommer 

att ta fram skriftliga rutiner och en konstpolicy under 2020.  

 

Övrigt: nätverk, samverkan samt synliggörande av den kommunala konsten 

Kommunens kultursamordnare för allmänkultur sitter i det regionala nätverket 

för offentlig konst som organiseras av Östergötlands länsmuseum och Region 

Östergötland. Detta nätverk, flera lokala föreningar samt kommuner som själva 

ska genomföra konstinventeringar har varit på studiebesök i konstarkivet samt att 

ansvarig för konstarkivet har hållit flera seminarier för föreningar om 

kommunens konstinnehav. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna svaret till revisionen 

2. Att uppdra till ledningsstab att fortsätta förbättringsarbetet i enlighet med 

revisionens rekommendationer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 78 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

2020-§ 163   Dnr: KS.2020.0360 

 

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

Sammanfattning 

Om mig är en webbenkät om ungdomars levnadsvanor som administreras av 

Region Östergötland. Enkäten har genomförts årligen sedan 2014 och är ett 

samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region 

Östergötland. Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna 

perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och 

framtiden. 

Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå 

ungdomars förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen 

kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.  

Noterbart är att Region Östergötland administrerar enkätsvaren och presenterar 

därefter två rapporter: en hemkommunrapport som denna skrivelse behandlar, 

och en skolkommunrapport som innehåller enkätsvar utifrån de skolor som finns 

i kommunen.  

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande rapport handlar således om 

ungdomar som går i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet och som 

är folkbokförda i Finspångs kommun.  

Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns-, kommun- och skolnivå i 

följande statistikverktyg 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-

vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-

Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/---Resultat/ 

För att utjämna oregelbundenheter vid tidsjämförelser och för att få mer 

tillförlitliga tidstrender, redovisas andelarna som glidande medelvärde. Med 

glidande medelvärde menas att den andel som redovisas för ett specifikt år är ett 

genomsnitt av det året samt de två föregående åren.  För nytillkomna enkätfrågor 

redovisas detta följaktligen utan beräkning av glidande medelvärde. 

Arbetet framåt 

I juni 2019 tillskapades en kommunal arbetsgrupp med syfte att arbeta med 

spridning, analys och uppföljning av resultaten från Om mig-enkäten.  

I september 2019 bjöd arbetsgruppen in till möte med rektorer och 

kontaktpersoner för berörda skolor vars elever skriver enkäten. Mötet syftade till 

att skapa en gemensam tanke kring enkätens relevans och uppföljning av 

densamma. 

https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/---Resultat/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/---Resultat/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/---Resultat/


  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Fram till dags dato har arbetsgruppen bjudits in till flera råd och beredningar för 

att presentera resultaten. 

Arbetsgruppen har under 2020 intensifierat arbetet med att ta fram ett årshjul 

samt en plan för hur enkätsvaren kan spridas och fungera som kunskapsunderlag 

till politik och verksamhet.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att ta informationen till protokollet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 
 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 80 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 164   Dnr: KS.2019.0916 

 

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 

Sammanfattning 

Ett e-förslag har kommit in om att kommunen ska tillskapa en frisbeegolfbana i 

anslutning till Arena Grosvad. E-förslaget stöds av 32 personer.  

Förvaltningen har utrett förslaget i nära samarbete med de aktiva som själv har 

haft flera väldokumenterade idéer kring utformningen. Förvaltningens 

bedömning beskrivs nedan. Kostnaden för att anlägga en bana bedöms uppgå till 

270 000 kronor. Till detta kommer ett visst sköteselbehov som beräknas kosta 

25 000 kronor per år. Finansiering är möjlig inom ramen investeringsbudgetens 

anslag för offentliga miljöer för anläggandet och skötselkostnaden ryms inom 

fritidsbudgetens anslag. Förvaltningen föreslår att e-förslaget ges ett positivt 

svar. 

 

Bakgrund 

Förslagsställaren skriver i sitt e-förslag:  ”Discgolf är en sport som vuxit snabbt 

på sistone och fortsätter att växa allt mer. Finspångs skogar vore den perfekta 

platsen för en naturskön bana. Då många som utövar sporten gärna reser för att 

prova nya banor skulle Finspång få fler besökare utifrån. Alla spelare från 

Finspång tvingas åka till grannkommunerna som redan har en eller fler banor.” 

 

Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens presidium har som vägledning 

inför utredningen av förslaget varit positiv med utgångspunkt i att förslaget 

innebär ett sätt att stimulera spontanidrottandet utan stora kostnader för den 

enskilde.  

 

Förvaltningens utredning och bedömning 

Förvaltningen har utrett förslaget och vill redovisa följande bedömning: 

Anläggandet av en Discgolf/Frisbeegolfbana bedöms som både möjlig till 

relativt rimliga kostnader och som en attraktion som ytterligare förstärker 

Finspångs utbud för idrott, lek och rekreation. Dessutom torde den attrahera 

såväl mer tävlingsinriktade utövare samtidigt som den erbjuder människor i olika 

åldrar – barnfamiljer, ungdomar, ”leksugna” vuxna utan tävlingsambitioner med 

flera - ett alternativ till annan motion och främja utevistelse. 

 

Placeringen av banan föreslås ske i ett område norr om och i nära anslutning till 

Arena Grosvad på mark som idag består i huvudsak av öppna fält. Marken ägs av 

Finspångs kommun.  

Placeringen av banan på denna plats förstärker området med ytterligare 

attraktivitet och betonar områdets karaktär som kommunens och tätortens 

centrala plats för idrotts- och fritidsaktiviteter. Bedömningen är att förslaget och 

placeringen bidrar till en fortsatt positiv utveckling av området. 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 81 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Banan innebär en utformning med 18 discgolfbanor/hål med varierande längd. 

Anläggandet innebär investeringar i discgolfburar, utkastplatser, skyltning och 

vissa avgränsande markeringar i enkel form, papperskorgar och ett antal 

parkbänkar som rast/viloplatser. Till detta kommer kostnader för själva 

anläggandet i form av markarbeten, vilket inte handlar om några större ingrepp, 

samt viss röjning av vegetation. Banans längd är totalt ca 3,5 km med den 

sträckning som i beredningsfasen diskuterats med de aktiva och förslagsställaren. 

Den slutliga utformningen och placeringen av hålen kommer att ske i samarbete 

med de aktiva som ligger bakom e-förslaget så att banan blir så bra som möjligt. 

 

En naturvårdsbedömning har skett av området som inte visar på några hinder för 

anläggandet. Visst skydd mot trädskador kommer att genomföras. Bygglov 

erfordras ej. 

 

Kostnadsbedömningen för anläggandet uppgår till 270 000 kronor. 

Finansieringen av banan föreslås ske inom investeringsbudgetens anslag för 

”Offentliga miljöer”. Ett visst skötselbehov finns såsom underhåll av bänkar, 

soptömning och viss markskötsel. Kostnaden för detta beräknas till 25 000 

kronor per år. Detta bedöms rymmas inom fritidsbudgetens drift. 

 

Vid ett snart och positivt beslut är bedömningen att anläggningen bör kunna 

anläggas så att den kan tas i bruk till sommaren 2020. 

 

Då detta är ett inkommet e-förslag betyder det att både förslaget och ekonomin 

behöver behandlas och beslutas i kommunfullmäktige. Detta skiljer sig i detta 

fall mot de gånger kommunstyrelsen på delegation fattar beslut om att anslå 

medel inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade 

investeringsbudgeten. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att tillstyrka förvaltningens förslag om att anlägga en frisbeegolfbana 

enligt ovanstående beskrivning inom en kostnadsram om 270 000 kronor 

2. Att finansiering sker inom investeringsbudgetens anslag för ”Offentliga 

miljöer” och att den årliga skötselkostnaden belastar fritidsbudgeten 

3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från 

kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt  

4. Att meddela förslagsställaren om beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 82 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

- - - - - 

 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 83 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 165 
 

Informationsärenden 

 

a) Lägesrapport Coronaviruset Finspångs kommun; Kommundirektör Johan 

Malmberg ger en lägesrapport om hur det ser ut i Finspångs kommun och 

vad som görs. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 84 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 166 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

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. 

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Bergska 

gymnasiet vårterminen 2020   

  

 

 Beslut om kontant resebidrag till elev vid Curt 

Nicolingymnasiet höstterminen 2019   

  

 

 Regional bygdepeng 2020     

 

 Sponsring Finspångs stadslopp 2020     

 

 Lex Maria - felgivna örondroppar     

 

 Rapport till IVO och läkemedelsverket kring en 

medicinskt teknisk produkt  

  

 

 Förlängning av avtal nyckelfri hemtjänst     

 

 Teaterföreställning Gåspennan Musik på Bergslagstorget 

24 september. 

  

  

 OMT Finspångs Stadslopp 20 maj. 

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 

2020   

  

 

 Inhägnat arbetsområde på Kristallvägen, Rejmyre 

200316-201127, Finspångs Tekniska 

Markupplåtelser 2020  

  

 

 Inhägnat arbetsområde på Matrisvägen, Lotorp 200316-

200828, Finspångs Tekniska 

 Markupplåtelser 2020   

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 85 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 258-2882-20 - 

avstängning av länsväg 1134 genom Igelfors för 

anordnande av "Motordagen i Igelfors 2020-05-23  

  

 

 Teckningsrätt för bank och bankgiro     

 

 Investeringsmedgivande Wärna Go 2020- 

överförmyndaren  

  

 

 Beslut skolskjuts vid växelvis boende    

 

 Beslut skolskjuts särskilda skäl    

 

 Tf. gruppchef för IFO placerade barn     

 

 Tf. verksamhetschef LSS och socialpsykiatri     

 

 Tf. fastighetschef     

 

 Fjärr- och distansundervisning med anledning av 

coronaviruset   

  

 

 Beslut om besöksförbud på kommunens äldreboende 

med anledning av coronaviruset covid-19  

  

 

 Förslag till Delegationsbeslut - Psoriasisförbundet - för 

verksamhetsår 2020   

  

 

 Medfinansiering av EKB 2019    

 

 Fastställande av riktlinjer för kränkande särbehandling 

trakasserier och repressalier   

  

 

 Delegationsbeslut beslut om överenskommelse - avgång 

från tjänst   

  

 

 Delegationsbeslut uppsägningar på grund av arbetsbrist 

2020-03-04   

  

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 86 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Fullmakt att företräda Finspångs kommun vid Mark- och 

miljödomstolen i Växjö avseende mål relaterade till 

restaurering av Ölstadsjöns naturreservat   

  

 

 Beslut avseende skadeståndskrav efter händelse på 

skolgård   

  

 

 Fullmakt för Region Östergötland att genomföra 

upphandling av hjälpmedel vid blås- och 

tarmdysfunktion  

  

 

 Förordnande av parkeringsvakt    

 

 Beslut om arrangemangsstöd - Sverigefinska 

nationaldagen  

  

 

 Statlig medfinansiering för investeringar i 

kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad 

trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät år 2021   

  

 

 Investeringsmedgivande Utbyte/uppsättning av 

accesspunkter   

  

 

 Ramjustering guider mellan Kuturhuset och turismen     
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

delegation till protokollet 

- - - - - 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 87 (87)  

Sammanträdesdatum  

2020-04-01  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 167 
 

Delgivningar 

Sammanfattning 

1. Minnesanteckningar Politiker-Brå 2020-01-30 

2. Cirkulär 20:11 från SKR – överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra 

spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

3. Protokoll CeSam med KS-ärenden 2020-02-12 

4. Protokoll CeSam med KS-ärenden 2020-02-26 

5. Cirkulär 20:12 från SKR – överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte 

att förhindra spridning av Covid-19 orsakad av coronavirus 

6. Information från Migrationsverket om reviderad årsplanering och 

mottagandet av kvotflyktingar samt information med anledning av 

coronaviruset 

7. Cirkulär 20:14 från SKR - överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA-och BAL-avtalen 

samt BUIT, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19 orsakad 

av coronavirus 

8. Cirkulär 20:13 från SKR – bemanning vid omfattande personalfrånvaro 

9. Protokoll arbetsgivardelegationen 2020-03-03 

10. Cirkulär 20:15 från SKR – överenskommelse om Krislägesavtal med 

OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 

organisationer 

11. Minnesanteckningar Samrådet för strategiska frågor 2020-01-30 

 

 

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

 
- - - - - 

 


