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Kommunstyrelsen

Slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp
Beskrivning av ärendet
Hösten 2016 inkom ett e-förslag där frågeställaren ser ett behov av lekplats på
Östra Hårstorp i och med att det finns många barn i området samt kommunens
planer att utveckla området mellan KL-industri och Östra Hårstorp.
I KS2018-§49 tilldelas sektor samhällsbyggnad uppdraget att i samband med
pågående planarbete se över behovet av en kommunal lekplats i det aktuella
området. I investeringsplan 2019-2021, KS 2018.1309, tilldelades medel till
lekplats Östra Hårstorp.
Lekplats Östra Hårstorp stod färdig till sommaren 2020. Lekplatsen riktar sig
mot åldersgruppen 0 år och uppåt.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 687 628 kronor.
Totala tillkommande driftkostnad uppgår till 32 748 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 54 103 kronor per år.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilagor: Ekonomisk slutredovisning
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp
Beskrivning av ärendet
Hösten 2016 inkom ett e-förslag där frågeställaren ser ett behov av lekplats på
Östra Hårstorp i och med att det finns många barn i området samt kommunens
planer att utveckla området mellan KL-industri och Östra Hårstorp.
I KS2018-§49 tilldelas sektor samhällsbyggnad uppdraget att i samband med
pågående planarbete se över behovet av en kommunal lekplats i det aktuella
området. I investeringsplan 2019-2021, KS 2018.1309, tilldelades medel till
lekplats Östra Hårstorp.
Lekplats Östra Hårstorp stod färdig till sommaren 2020. Lekplatsen riktar sig
mot åldersgruppen 0 år och uppåt.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 687 628 kronor.
Totala tillkommande driftkostnad uppgår till 32 748 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 54 103 kronor per år.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
5

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Lekplats Östra Hårstorp

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2020-07

KS.2018.1309
9122

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

687 628 kr
1 000 000 kr
312 372 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Projektet finansieras dels ur budget för lekplatser (986 tkr) som är ett samlingsprojekt där
Bruksparken är utpekat som ett objekt (samlingsprojektet nr. 1564) och dels ur investeringsplan 2018,
där bruksparken är ett utpekat objekt (500 tkr).

Projektet innebär både upprustning av befintlig lekpark samt anläggande av vattenlek.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
86 851 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-86 851 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Invänta antal timmar som ska faktureras

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kapitalkostnader uppgår till 54 103kr per år varav 40 351 kr avser avkrivningar och 13 753 kr avser
intern ränta. Kostnaden för drift och under håll uppgår till 32 748 kr fördelat på 9 192 kr för
belysningspunkter och 23 556 kr för skötsel av lekplats.

Kontering av kapitalkostnad:
ansvar 5410
ve
2500
akt
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2019
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för infrastruktur 2019 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad
investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var
2 200 000kr
Investeringskostnaden uppgår till 2 248 014 kronor.
Kapitalkostnader för projektet uppgår till 143 134 kronor för avskrivning och 44
960 kronor.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilagor:

Asfalterade gator 2019
Ekonomisk slutredovisning

Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 9129:
Asfalt 2019

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2019
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för infrastruktur 2019 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad
investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var
2 200 000kr
Investeringskostnaden uppgår till 2 248 014 kronor.
Kapitalkostnader för projektet uppgår till 143 134 kronor för avskrivning och 44
960 kronor.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2019

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
8

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Asfaltering 2019

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2020-05

KS.2018.1309
9129

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 248 014 kr
2 200 000 kr
-48 014 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
188 094 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-188 094 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kapitalkostnader uppgår till 188 094 kr per år varav 143 134 kr avser avkrivningar och 44 960 kr avser
intern ränta. Avräkning av tillkommande kapitalkostnader sker mot minskade kapitalkostnader mellan
2019 och 2020.

Kontering av kapitalkostnad:
ansvar 5410
ve
2402
akt
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Gator/område
2019

m²
Körbana

Slåttervägen
Jägarvägen
Grenadjärvägen
Pionjärvägen
Profilvägen
Myrmalmsväg, södra sidan av Bergslagsvägen
Myrmalmsväg, norra sidan av Bergslagsvägen
Backvägen
Varggropsvägen
Bergalidsvägen
Stora allén
Fridhemsvägen
GC, Gronvägen-dunderbacksvägen
GC, Vesslevägen-Lotorpsstigen
Falla, Rosenlundsvägen, Axvägen, Rapsvägen
Ekedalsvägen

1534
863
1780
1260
1404
1588
649
1150
694
1492
5320
1478

2973
1230
23415
Summa:

m²
Gångbana

m²
GC väg

Kostnad
Huvudväg

128 343

486 314
280
450

0
0

730

614 657
2 248 014

447

447
24592

Kostnad
Lokalgata

Kostnad
GC

140 227
78 889
162 714
115 180
0
145 163
59 327
105 124
63 440
136 387
0
135 108
0
0
271 769
112 437

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 595
41 136
40 861
0

1 525 765

107 592
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för infrastruktur 2020 tilldelades sektor samhällsbyggnad
investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var
2 800 000kr
Investeringskostnaden uppgår till 2 752 480 kronor.
Kapitalkostnader för projektet uppgår till 219 748 kr.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilagor:

Asfalterade gator 2020
Ekonomisk slutredovisning

Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020
Beskrivning av ärendet
Inom ramen för infrastruktur 2020 tilldelades sektor samhällsbyggnad
investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var
2 800 000kr
Investeringskostnaden uppgår till 2 752 480 kronor.
Kapitalkostnader för projektet uppgår till 219 748 kr.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
12

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Asfaltering 2020

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2020-12

KS.2019.1167
9232

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 752 480 kr
2 800 000 kr
47 520 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
219 748 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-219 748 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kapitalkostnader uppgår till 219 748 kr per år varav 164 698 kr avser avkrivningar och 55 050 kr avser
intern ränta. Avräkning av tillkommande kapitalkostnader sker mot minskade kapitalkostnader mellan
2019 och 2020.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve
2402
akt
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Gator/område
2020
Hyttvägen
Slottsvägen-Bruksgatan
Finster waldevägen
Finnvedsvägen (Kalkugnsvägen-Norrköpingsvägen)
Bangårdsvägen
Kanalgatan
Grosvadsvägen
Villavägen
Dunderbacksvägen
Gärdesvägen
Djupdalsvägen, norra
Hemmansvägen
Ängsvägen
Gröna vägen
Sundsvägen
GC, bakom Storängsskolan
Gångbana Brinkvägen
Fjärilsvägen
Gångbana Stråvägen
Kalkugnsvägen

m²
m²
Körbana Gångbana
1561
2100
1490
1280
2400
1469
2630
2512
3532
1110
1128
690
1560
989
3055

m²
GC väg

Kostnad
Huvudväg

Kostnad
GC

145 107
195 211
138 507
118 986
223 099
136 555
244 479
233 510
328 327
103 183
104 856
64 141
145 014
91 935

694

64 513

283 986
921

0
0
10 597
0
23 239

41
114
84
250

27870
Summa:

Kostnad
Lokalgata

125
29610

1615

541 479
2 752 480

2 049 254

85 614
3 811
7 808

161 747
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning Butbro gång-och cykelbro
Beskrivning av ärendet
Behovet av en bro över Lotorpsån, här kallad Butbro gång-och cykelbro,
framkom under planeringsstadiet av gång-och cykelväg Butbro. Flera olika
modeller av broar och utredningar har under åren genomförts. Projektet har lagts
ner för att återigen plockas upp under 2017 för nuvarande gestaltning.
Butbro gång-och cykelbro sammanlänkar gång-och cykelvägen mellan Butbro
och Östermalmsvägen och bidrar till att både vuxna och barn kan ta sig mellan
olika målpunkter på ett tryggt och säkert sätt.
Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 558 538 kronor varav
kommunens del utgör 1 218 831 kronor. Projektet har även föranlett
förgävesprojekteringskostnader med 66 137 kronor, vilket till 50 % ingår i
bidrag från Trafikverket.
Totala tillkommande driftkostnaden för gc-och bro uppgår till 19 116 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 167 158 kronor per år, bidraget från
Trafikverket minskar den årliga kostnaden med 57 735 kr, vilket ger en
nettokostnadseffekt på 109 423 kronor.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilagor: Ekonomisk slutredovisning
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning Butbro gång- och cykelbro

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Dnr: KS.2019.0560

69 (69)

Slutredovisning Butbro gång-och cykelbro
Beskrivning av ärendet
Behovet av en bro över Lotorpsån, här kallad Butbro gång-och cykelbro,
framkom under planeringsstadiet av gång-och cykelväg Butbro. Flera olika
modeller av broar och utredningar har under åren genomförts. Projektet har lagts
ner för att återigen plockas upp under 2017 för nuvarande gestaltning.
Butbro gång-och cykelbro sammanlänkar gång-och cykelvägen mellan Butbro
och Östermalmsvägen och bidrar till att både vuxna och barn kan ta sig mellan
olika målpunkter på ett tryggt och säkert sätt.
Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 558 538 kronor varav
kommunens del utgör 1 218 831 kronor. Projektet har även föranlett
förgävesprojekteringskostnader med 66 137 kronor, vilket till 50 % ingår i
bidrag från Trafikverket.
Totala tillkommande driftkostnaden för gc-och bro uppgår till 19 116 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 167 158 kronor per år, bidraget från
Trafikverket minskar den årliga kostnaden med 57 735 kr, vilket ger en
nettokostnadseffekt på 109 423 kronor.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning Butbro gång- och cykelbro

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
16

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

GC-väg Butbro, brodel

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2018-12

KS.2016.0267
1565

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

1 218 831 kr
1 500 000 kr
281 169 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Kommunen har fakturerat Trafikverket med halva kostnaden för anläggning av GC-vägen som
kommunen blivit väghållare för i samband med färdigställandet av byggnation. Bruttokostnaden för
helaprojektet exklusive bidrag var 2 491 707 kr
Projektet har även inneburit förgävesprojekteringar med 66 137 kr, vilket trafikverket betalat hälften
för.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
105 056 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-105 056 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kapitalkostnader uppgår till 167 158 kr per år varav 115 987 kr avser avkrivningar och 51 171kr avser
intern ränta. Upplösning av det statliga bidraget från trafikverket minskar den årliga belastningen på
driftbudgeten med 57 735 kr.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve
2402
akt
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Henrik Jakobsson

2021-01-18
Dnr KS.2019.0560

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande,
Konstgräsplan Lotorp
Beskrivning av ärendet
Syftet med projektet var att anlägga en konstgräsplan i Lotorp. I samband med
projektering framkom att marken var förorenad utifrån tidigare användning.
Utifrån av att det finns ett stort behov av att sanera området gjordes en temporär
åtgärd för att idrottsföreningen skulle kunna bedriva sin verksamhet. Därav
anlades en gräsplan som beräknas kunna användas för verksamhet under tre år i
avvaktan på sanering i dialog mellan kommunen och föreningen.
Den totala kostnaden för åtgärden uppgick till 1 073 149 kr mot budgeterade
1 300 000 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 379 179 kronor per år, avskrivningstiden
är satt till tre år i och med ovanstående.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilaga: Ekonomisk slutredovisning
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning Konstgräsplan Lotorp

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Slutredovisning av investeringsmedgivande, Konstgräsplan
Lotorp
Beskrivning av ärendet
Syftet med projektet var att anlägga en konstgräsplan i Lotorp. I samband med
projektering framkom att marken var förorenad utifrån tidigare användning.
Utifrån av att det finns ett stort behov av att sanera området gjordes en temporär
åtgärd för att idrottsföreningen skulle kunna bedriva sin verksamhet. Därav
anlades en gräsplan som beräknas kunna användas för verksamhet under tre år i
avvaktan på sanering i dialog mellan kommunen och föreningen.
Den totala kostnaden för åtgärden uppgick till 1 073 149 kr mot budgeterade
1 300 000 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 379 179 kronor per år, avskrivningstiden
är satt till tre år i och med ovanstående.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning Konstgräsplan Lotorp

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Fotbollsplan Lotorp

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2019-08

Dnr: KS.2016.0117
9049

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

1 073 149 kr
1 300 000 kr
226 851 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Det var ursprungligen tänkt att det skulle anläggas en konstgräsplan men istället anlades entillfällig
gräsplan på grund av föroreningssituationen i området.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
469 563 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-469 563 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Invänta antal timmar som ska faktureras

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kapitalkostnader uppgår till 379 179 kr per år varav 357 716 kr avser avskrivningar och 21 463 kr avser
intern ränta.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve
2023
akt
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Helene From

2020-12-14
Dnr KS.2020.1231
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Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande räddningsfordon 2021
Beskrivning av ärendet
Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2021 års investeringsmedel enligt
beslut §412 KS.2020.1012 för investering i räddningsfordon inom ramen för
investeringar för samhällsskydd.
Räddningsenheten har idag två bas räddningsfordon (stora brandbilar). Det ena
fordonet används av heltidspersonalen, den andra bilen används av
deltidspersonalen. Fordonet som används av deltidpersonalen är från 2002 och
behöver bytas ut då servicekostnaden blir allt dyrare samt att utrustningen inte
lägre är tillförlitlig.
Investeringen beräknas uppgå till 6 miljoner kronor. Investeringen innebär nya
kapitalkostnader som finansieras från kommungemensamma kostnader.
Ramjustering till sektorn sker vid slutredovisning av investeringen.
Förslag till beslut
1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för
investering i räddningsfordon 2021 med 6 miljoner kronor.
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för
samhällsskydd enligt §412 KS.2020.1012
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramjustering för nya
kapitalkostnader i samband med slutredovisning.
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Investeringsmedgivande räddningsfordon 2021
Beskrivning av ärendet
Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2021 års investeringsmedel enligt
beslut §412 KS.2020.1012 för investering i räddningsfordon inom ramen för
investeringar för samhällsskydd.
Räddningsenheten har idag två bas räddningsfordon (stora brandbilar). Det ena
fordonet används av heltidspersonalen, den andra bilen används av
deltidspersonalen. Fordonet som används av deltidpersonalen är från 2002 och
behöver bytas ut då servicekostnaden blir allt dyrare samt att utrustningen inte
lägre är tillförlitlig.
Investeringen beräknas uppgå till 6 miljoner kronor. Investeringen innebär nya
kapitalkostnader som finansieras från kommungemensamma kostnader.
Ramjustering till sektorn sker vid slutredovisning av investeringen.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för
investering i räddningsfordon 2021 med 6 miljoner kronor.
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för
samhällsskydd enligt §412 KS.2020.1012
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramjustering för nya kapitalkostnader
i samband med slutredovisning.

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

Justerandes signatur
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Fredrik Björkman

2021-01-20
Dnr KS.2021.0110
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Kommunstyrelsen

Byggnation av Lotorps förskola
Beskrivning av ärendet
Lotorps förskola är en utpekad i investeringsplan för 2021. I Lotorps tätort har
det tidigare funnits förskoleverksamhet. Verksamhetslokalerna drabbades av
brandskada 2018 orsakat av ett tekniskt fel i ett ventilationsaggregat.
Konsekvensen av branden blev omfattande då en avdelning drabbades av
totalskada och resterande delar rökskadades.
Ägarförhållandet av förskolan var uppdelat i flera delar då verksamheten utökats
vid flera tillfällen. Ursprunglig byggnad med en avdelning ägdes av Finspångs
kommun och resterande delar var inhyrda genom externt moduluthyrnings
företag. Då förvaltningen i dialog med övriga ägare och försäkringsbolag
undersökte möjligheten till återuppbyggnad uppstod hinder.
Förvaltningen i dialog med myndighetsnämnd kunde konstatera att
återuppbyggnad inte var möjlig med gällande detaljplan. Efter dialog med sektor
Utbildning upptogs förhandling med modulägaren om uppsägning av befintligt
kontrakt. Den kommunägda delen av förskolan ersattes av försäkringsbolaget
och revs. Förskoleverksamhet flyttades till de av kommunen inhyrda modulerna
på Tegelbruksområdet. Dessa var sedan tidigare uppsagda av kommunen men
återupptogs i och med branden. Modulerna ägdes av samma bolag som i Lotorp.
Nulägesbeskrivning
Förvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort med
huvudsyfte att etablera en sex avdelnings förskola. I dialog med
samhällsplaneringsenheten pekades tre möjliga områden ut. Tallgläntan,
centrumfastigheten i anslutning till gamla konsum samt tomt där förskolan
tidigare var etablerad. När samtliga underlag och förutsättningar var
genomgångna så befanns befintlig förskole tomt som mest lämplig.
Planeringsförutsättningen stämdes av med kommunledningen och fastställdes
under 2019. Fördjupade utredningar genomfördes och pekade tidigt ut behovet
om tillförsel av ytterligare mark. Förhandling upptogs med grannägare om köp
av mark. Efter förhandling tecknades avtal om förvärv av ytterligare mark samt
trafikåtgärder i det framtida planområdet. Sedvanligt detaljplanearbete initierades
av förvaltningen och genomfördes under 2019/20. Planen är fastställd av
fullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.
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Beskrivning av planerad förskoleverksamhet
Förvaltningen föreslår att Lotorps förskola ska bestå av sex avdelningar. Antal
förskoleplatser behöver utökas för att möta efterfrågan i närområdet och den nya
förskolan bör ha kapacitet för ca.100 barn och 20 pedagoger.
Enligt den nyligen tagna översiktsplanen kommer Finspång att växa och då
framförallt inom Finspångs tätort. Där pekas de östra delarna och där kommer
även Lotorp in.
När det gäller förskola är det väldigt svårt att räkna på hur många barn som
tillhör en särskild förskola, då många vårdnadshavare väljer andra alternativ än
den närmaste förskolan. Om man bara räknade antalet barn som bor i Lotorp och
dess närhet blir det barn till 4 avdelningar. Vi behöver då bygga en förskola med
6 avdelningar för att möte ökningen som kommer utifrån planerad byggnation i
närområdet och på vägen mellan Finspång och Svärtinge. Större förskolor skapar
också en större ekonomisk bärighet.
När vi bygger nya förskolor och skolor ser vi även till att lokalerna blir flexibla
och kan ställas om till annan verksamhet, tex förskolelokaler blir skollokaler.
Lokalerna bör innehålla sex hemvister/avdelningar och gemensamma utrymmen.
Verksamheten ska ges möjligheter att skapa lärmiljöer som rymmer ateljé,
bibliotek, rörelse/drama samt natur och teknik. Lokalerna ska ha ett naturligt
flöde, mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön. Entréernas placering är av
betydelse och bör planeras in för att stämma med den pedagogiska idén.
Förskolan planeras med tillagningskök.
Antalet barn i förskoleåldern har ökat under ett antal år och ligger på en stabilt
hög nivå. Förvaltningens samlade bedömning är att det över lång tid finns behov
av en permanent förskola i upptagningsområdet. Förskolan ligger geografiskt bra
med närhet till rekreationsområden.
Beskrivning av planerad byggnation
Förvaltningen har arbetat enligt principen modellförskola. En princip som initialt
framtogs av Norrköpings kommun i dialog med arkitektgruppen GKAK. (Idag
ARQLY) Finspångs kommun har inhämtat godkännande för användande av
grundhandlingar. Denna princip har genomförts vid byggnationen av Lillängens
förskola 4 avdelningar. Utvärderingen av denna byggnation bedöms som mycket
god.
Projekteringen har som ovan inriktats mot en sex avdelnings förskola
innehållande ett tillagningskök. I planeringen har även hänsyn tagits till
fastighetens geotekniska förutsättningar gällande markfukt och eventuell
pålning. Byggnaden kommer att behövas höjas för att hantera eventuella
fuktproblem.
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Projektet planeras enligt byggnadsstandard Silver och certifieras enligt metodik
för fuktstandard. Ytterligare planerings faktorer är paneler för solenergi samt
medel för konstnärlig utsmyckning.
I och med valet av modellförskola har förvaltningen tillgång till ett flertal
referensobjekt. Här kan konstateras att de senaste projekten i vårt närområde
innehållande sex avdelningar har kostat:
Namn

Kostnad

Kimstad förskola upphandlad 2018

51,2 mkr

Fyrby förskola upphandlad 2019 54 mkr
Projekteringskostnaderna för ovanstående projekt ligger i spannet 4,1–4,6 mkr.
Med stöd av ovanstående faktorer gör förvaltningen den bedömningen att
kostnadsramen 55 mkr bör kunna hållas. Exakt svar kan endast ges när eventuell
upphandling genomförts. Dock kan konstateras att marknaden i dagsläget inte är
överhettad. Projektet borde uppvisa ett stort intresse från entreprenörer.
Ekonomiperspektiv
Förvaltningen bedömer att projektet väl överensstämmer med de önskemål som
sektor utbildning ställt upp. I förslaget finns även tillagningskök medräknat.
Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad om ca 55 mkr för
genomförande av nybyggnation av förskola Lotorp. I projektet finns inte
inventarier inräknande utan föreslås äskas separat av sektor Utbildning.
I projektet medräknas följande:
• avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning
• avsättning av medel för solceller
Framtida hyreskostnad belastas Sektor Utbildning och finansieras inom ram för
sektorn.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av
upphandlad entreprenad inom en kostnadsram om maximalt 55 mkr.
investeringskostnader för om – och nybyggnation per 2021
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att upphandla projekt Lotorps
förskola
3. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig
utsmyckning
4. Att kostnader för genomförd investering regleras genom fastighetshyra
som belastar sektor Utbildning. I internhyra ska kostnader såsom räntor,
avskrivningar samt driftskostnader beaktas
5. Att behov av möbler samt annan utrustning till sektor Utbildning prövas
inom ramen för verksamhetsinvesteringar 2022 och beslutas i enlighet
med KS delegationsordning.
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Byggnation av Lotorps förskola
Beskrivning av ärendet
Lotorps förskola är en utpekad i investeringsplan för 2021. I Lotorps tätort har
det tidigare funnits förskoleverksamhet. Verksamhetslokalerna drabbades av
brandskada 2018 orsakat av ett tekniskt fel i ett ventilationsaggregat.
Konsekvensen av branden blev omfattande då en avdelning drabbades av
totalskada och resterande delar rökskadades.
Ägarförhållandet av förskolan var uppdelat i flera delar då verksamheten utökats
vid flera tillfällen. Ursprunglig byggnad med en avdelning ägdes av Finspångs
kommun och resterande delar var inhyrda genom externt moduluthyrnings
företag. Då förvaltningen i dialog med övriga ägare och försäkringsbolag
undersökte möjligheten till återuppbyggnad uppstod hinder.
Förvaltningen i dialog med myndighetsnämnd kunde konstatera att
återuppbyggnad inte var möjlig med gällande detaljplan. Efter dialog med sektor
Utbildning upptogs förhandling med modulägaren om uppsägning av befintligt
kontrakt. Den kommunägda delen av förskolan ersattes av försäkringsbolaget
och revs. Förskoleverksamhet flyttades till de av kommunen inhyrda modulerna
på Tegelbruksområdet. Dessa var sedan tidigare uppsagda av kommunen men
återupptogs i och med branden. Modulerna ägdes av samma bolag som i Lotorp.
Nulägesbeskrivning
Förvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort med
huvudsyfte att etablera en sex avdelnings förskola. I dialog med
samhällsplaneringsenheten pekades tre möjliga områden ut. Tallgläntan,
centrumfastigheten i anslutning till gamla konsum samt tomt där förskolan
tidigare var etablerad. När samtliga underlag och förutsättningar var
genomgångna så befanns befintlig förskole tomt som mest lämplig.
Planeringsförutsättningen stämdes av med kommunledningen och fastställdes
under 2019. Fördjupade utredningar genomfördes och pekade tidigt ut behovet
om tillförsel av ytterligare mark. Förhandling upptogs med grannägare om köp
av mark. Efter förhandling tecknades avtal om förvärv av ytterligare mark samt
trafikåtgärder i det framtida planområdet. Sedvanligt detaljplanearbete initierades
av förvaltningen och genomfördes under 2019/20. Planen är fastställd av
fullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.
Beskrivning av planerad förskoleverksamhet
Förvaltningen föreslår att Lotorps förskola ska bestå av sex avdelningar. Antal
förskoleplatser behöver utökas för att möta efterfrågan i närområdet och den nya
förskolan bör ha kapacitet för ca.100 barn och 20 pedagoger.
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Lokalerna bör innehålla sex hemvister/avdelningar och gemensamma utrymmen.
Verksamheten ska ges möjligheter att skapa lärmiljöer som rymmer ateljé,
bibliotek, rörelse/drama samt natur och teknik. Lokalerna ska ha ett naturligt
flöde, mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön. Entréernas placering är av
betydelse och bör planeras in för att stämma med den pedagogiska idén.
Förskolan planeras med tillagningskök.
Antalet barn i förskoleåldern har ökat under ett antal år och ligger på en stabilt
hög nivå. Förvaltningens samlade bedömning är att det över lång tid finns behov
av en permanent förskola i upptagningsområdet. Förskolan ligger geografiskt bra
med närhet till rekreationsområden.
Beskrivning av planerad byggnation
Förvaltningen har arbetat enligt principen modellförskola. En princip som initialt
framtogs av Norrköpings kommun i dialog med arkitektgruppen GKAK. (Idag
ARQLY) Finspångs kommun har inhämtat godkännande för användande av
grundhandlingar. Denna princip har genomförts vid byggnationen av Lillängens
förskola 4 avdelningar. Utvärderingen av denna byggnation bedöms som mycket
god.
Projekteringen har som ovan inriktats mot en sex avdelnings förskola
innehållande ett tillagningskök. I planeringen har även hänsyn tagits till
fastighetens geotekniska förutsättningar gällande markfukt och eventuell
pålning. Byggnaden kommer att behövas höjas för att hantera eventuella
fuktproblem.
Projektet planeras enligt byggnadsstandard Silver och certifieras enligt metodik
för fuktstandard. Ytterligare planerings faktorer är paneler för solenergi samt
medel för konstnärlig utsmyckning.
I och med valet av modellförskola har förvaltningen tillgång till ett flertal
referensobjekt. Här kan konstateras att de senaste projekten i vårt närområde
innehållande sex avdelningar har kostat:
Namn

Kostnad

Kimstad förskola upphandlad 2018

51,2 mkr

Fyrby förskola
upphandlad 2019 54 mkr
Projekteringskostnaderna för ovanstående projekt ligger i spannet 4,1–4,6 mkr.
Med stöd av ovanstående faktorer gör förvaltningen den bedömningen att
kostnadsramen 55 mkr bör kunna hållas. Exakt svar kan endast ges när eventuell
upphandling genomförts. Dock kan konstateras att marknaden i dagsläget inte är
överhettad. Projektet borde uppvisa ett stort intresse från entreprenörer.
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Ekonomiperspektiv
Förvaltningen bedömer att projektet väl överensstämmer med de önskemål som
sektor utbildning ställt upp. I förslaget finns även tillagningskök medräknat.
Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad om ca 55 mkr för
genomförande av nybyggnation av förskola Lotorp. I projektet finns inte
inventarier inräknande utan föreslås äskas separat av sektor Utbildning.
I projektet medräknas följande:
 avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning
 avsättning av medel för solceller
Framtida hyreskostnad belastas Sektor Utbildning och finansieras inom ram för
sektorn.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
1. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av
upphandlad entreprenad inom en kostnadsram om maximalt 55 mkr.
investeringskostnader för om – och nybyggnation per 2021
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
2. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att upphandla projekt Lotorps
förskola
3. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig
utsmyckning
4. Att kostnader för genomförd investering regleras genom fastighetshyra
som belastar sektor Utbildning. I internhyra ska kostnader såsom räntor,
avskrivningar samt driftskostnader beaktas
5. Att behov av möbler samt annan utrustning till sektor Utbildning prövas
inom ramen för verksamhetsinvesteringar 2022 och beslutas i enlighet
med KS delegationsordning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Uppföljning och ansökan utvecklings- och
omställningspott för preventivt arbete i hälso- och
sjukvårdsorganisationen
Beskrivning av ärendet
Utifrån det strategiska målet i Agenda 2030 ”God hälsa och välbefinnande” där
Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för varje individ att ta ansvar för sin
egen hälsa, sökte och beviljades sektor vård och omsorg medel från utvecklingsoch omställningspotten för att arbeta preventivt inom områdena fall, undernäring
och trycksår.
I Omsorgsberedningens strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka
patientsäkerheten finns som förslag att all personal på alla nivåer ska vara delaktiga i
arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur. Utifrån det sökte även
sektorn medel för att intensivt arbeta med förflyttningsteknik för att förebygga
vårdskador i samband med förflyttningar, men även förebygga ur ett
medarbetarperspektiv, för att förhindra arbetsskador.
Utvecklingsmedlen som beviljades användes för att anställa arbetsterapeut och
fysioterapeut som fick i uppdrag att arbeta med preventiva insatser och med
patientsäkerhetsinsatser. Under 2020 har följande delar utvecklats:
Arbetsterapeut och fysioterapeut har fortbildat sig i förflyttningsteknik för att
därefter skapa en utbildning i tre delar för omvårdnadspersonal. Utbildningen
innehåller praktiska moment samt ett skriftligt utbildningsmaterial. En ny lokal har
iordningställts med arbetstekniska hjälpmedel för att möjliggöra de praktiska
momenten. Vid årets slut har cirka 50 medarbetare slutfört utbildningen som blev
något försenad på grund av rådande pandemi.
En plan för uppstart av det preventiva arbetet med hjälp av kvalitetsregistret senior
alert har gjorts för samtliga enheter inom vård och omsorg. Dock har den inte
kunnat följas fullt ut på grund av pandemin, men kommer att återupptas under
våren 2021. Arbetsmaterial och koncept finns framarbetat vilket också kommer
kopplas ihop med den e-learningplattform som håller på att implementeras i
sektorn.
Ett arbetssätt för att erbjuda personer som beviljats trygghetslarm ett hembesök av
arbetsterapeut med syftet att verka fallförebyggande har tagits fram under året.
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Arbetssättet har sjösättas i slutet av 2020 och kommer under 2021 att vara en del i
Rehabenhetens ordinarie verksamhet.
Då samtliga delar i satsningen på grund av pandemin inte har kunnat genomföras
fullt ut är det svårt och för tidigt att se några effekter. Del av tiden har också krävts
för planering och förberedelser inför själva insatserna.
Ansökan utvecklingsmedel preventivt arbete för 2021
För att Finspångs kommun och sektor vård och omsorg ska kunna fortsätta att
utveckla det preventiva arbetet för att förhindra fallolyckor, undernäring och
trycksår samt stärka patientsäkerheten så ansöks om medel från utvecklings- och
omställningspotten för 2021.
För att kunna implementera planen för det preventiva arbetet i kvalitetsregistret
senior alert behöver en arbetsterapeut avsätta arbetstid om 25 %. Vad gäller insatsen
för patientsäkerhet genom kunskapshöjning i förflyttningsteknik behöver
arbetsterapeut och fysioterapeut avsätta 35–40 % var av sin sysselsättningsgrad för
att kunna slutföra påbörjat arbete.
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 600 000 kronor i utvecklingsmedel för att
arbetsterapeut och fysioterapeut ska kunna fortsätta att arbeta med preventiva
insatser och avsluta påbörjade patientsäkerhetsinsatser under år 2021.
Av de avsatta medlen i utvecklings- och omställningspotten för år 2021 finns

2 759 000 kronor kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa (600 000 kronor) finns

2 159 000 kronor kvar.

Förslag till beslut
1. Att godkänna ansökan om medel från utvecklings- och omställningspotten
enligt ovan till Hälso- och sjukvårdsorganisationen för att fortsatt arbeta
preventivt under 2021
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Uppföljning och ansökan utvecklings- och omställningspott för
preventivt arbete i hälso- och sjukvårdsorganisationen
Beskrivning av ärendet
Utifrån det strategiska målet i Agenda 2030 ”God hälsa och välbefinnande” där
Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för varje individ att ta ansvar för
sin egen hälsa, sökte och beviljades sektor vård och omsorg medel från
utvecklings- och omställningspotten för att arbeta preventivt inom områdena fall,
undernäring och trycksår.
I Omsorgsberedningens strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i
syfte att stärka patientsäkerheten finns som förslag att all personal på alla nivåer
ska vara delaktiga i arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur.
Utifrån det sökte även sektorn medel för att intensivt arbeta med
förflyttningsteknik för att förebygga vårdskador i samband med förflyttningar,
men även förebygga ur ett medarbetarperspektiv, för att förhindra arbetsskador.
Utvecklingsmedlen som beviljades användes för att anställa arbetsterapeut och
fysioterapeut som fick i uppdrag att arbeta med preventiva insatser och med
patientsäkerhetsinsatser. Under 2020 har följande delar utvecklats:
Arbetsterapeut och fysioterapeut har fortbildat sig i förflyttningsteknik för att
därefter skapa en utbildning i tre delar för omvårdnadspersonal. Utbildningen
innehåller praktiska moment samt ett skriftligt utbildningsmaterial. En ny lokal
har iordningställts med arbetstekniska hjälpmedel för att möjliggöra de praktiska
momenten. Vid årets slut har cirka 50 medarbetare slutfört utbildningen som
blev något försenad på grund av rådande pandemi.
En plan för uppstart av det preventiva arbetet med hjälp av kvalitetsregistret
senior alert har gjorts för samtliga enheter inom vård och omsorg. Dock har den
inte kunnat följas fullt ut på grund av pandemin, men kommer att återupptas
under våren 2021. Arbetsmaterial och koncept finns framarbetat vilket också
kommer kopplas ihop med den e-learningplattform som håller på att
implementeras i sektorn.
Ett arbetssätt för att erbjuda personer som beviljats trygghetslarm ett hembesök
av arbetsterapeut med syftet att verka fallförebyggande har tagits fram under
året. Arbetssättet har sjösättas i slutet av 2020 och kommer under 2021 att vara
en del i Rehabenhetens ordinarie verksamhet.
Då samtliga delar i satsningen på grund av pandemin inte har kunnat genomföras
fullt ut är det svårt och för tidigt att se några effekter. Del av tiden har också
krävts för planering och förberedelser inför själva insatserna.
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Ansökan utvecklingsmedel preventivt arbete för 2021
För att Finspångs kommun och sektor vård och omsorg ska kunna fortsätta att
utveckla det preventiva arbetet för att förhindra fallolyckor, undernäring och
trycksår samt stärka patientsäkerheten så ansöks om medel från utvecklings- och
omställningspotten för 2021.
För att kunna implementera planen för det preventiva arbetet i kvalitetsregistret
senior alert behöver en arbetsterapeut avsätta arbetstid om 25 %. Vad gäller
insatsen för patientsäkerhet genom kunskapshöjning i förflyttningsteknik
behöver arbetsterapeut och fysioterapeut avsätta 35–40 % var av sin
sysselsättningsgrad för att kunna slutföra påbörjat arbete.
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 600 000 kronor i utvecklingsmedel för att
arbetsterapeut och fysioterapeut ska kunna fortsätta att arbeta med preventiva
insatser och avsluta påbörjade patientsäkerhetsinsatser under år 2021.
Av de avsatta medlen i utvecklings- och omställningspotten för år 2021 finns
2 759 000 kronor kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa (600 000 kronor)
finns 2 159 000 kronor kvar.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna ansökan om medel från utvecklings- och
omställningspotten enligt ovan till Hälso- och sjukvårdsorganisationen
för att fortsatt arbeta preventivt under 2021

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

Styr- och ledningsmodell Finspångs kommun
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av kommunens styr- och
ledningsmodell. Syftet med beskrivningen är att den ska ge en övergripande
helhetsbild av hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet
planeras och följs upp och vilka krav som ställs på förvaltning och bolag.
I beskrivningen samlas de beslut som finns kring vi ska arbeta med styrning och
ledning i kommunen.
Tanken är att det ska vara ett levande dokument som förändras i takt med nya
beslut och rutiner och att det finns länkar i dokumentet till aktuella
styrdokument.
Dokumentet riktar sig främst till chefer, förtroendevalda och de som har en
stödfunktion till ledningen.
Beskrivningen ska även användas vid introduktion av nya chefer och
förtroendevalda och den kommer att kompletteras med en
powerpointpresentation.
För att underlätta att dokumentet ska vara en levande och uppdaterad beskrivning
är tanken att det inte ska fastställas politiskt.
Förslag till beslut
1. Att ta informationen till protokollet
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Styr- och ledningsmodell Finspångs kommun
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av kommunens styr- och
ledningsmodell. Syftet med beskrivningen är att den ska ge en övergripande
helhetsbild av hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet
planeras och följs upp och vilka krav som ställs på förvaltning och bolag.
I beskrivningen samlas de beslut som finns kring vi ska arbeta med styrning och
ledning i kommunen.
Tanken är att det ska vara ett levande dokument som förändras i takt med nya
beslut och rutiner och att det finns länkar i dokumentet till aktuella
styrdokument.
Dokumentet riktar sig främst till chefer, förtroendevalda och de som har en
stödfunktion till ledningen.
Beskrivningen ska även användas vid introduktion av nya chefer och
förtroendevalda och den kommer att kompletteras med en
powerpointpresentation.
För att underlätta att dokumentet ska vara en levande och uppdaterad beskrivning
är tanken att det inte ska fastställas politiskt.
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
-----
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1. Inledning
Detta dokument beskriver Finspångs kommuns styrmodell och riktar sig i första
hand till dig som är förtroendevald eller chef och till dig som stödjer politiker och
chefer i arbetet med ledning och styrning. Styrmodellen gäller för hela
kommunkoncernen.
Vad beskrivs i styrmodellen?
Styr- och ledningsmodellen ger en övergripande helhetsbild av hur verksamheten i
kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet planeras och följs upp och vilka krav
som ställs på förvaltning och bolag. För bolagen gäller samma krav som för
förvaltningen om inget annat anges.
Din del i styrmodellen
Oavsett om du är förtroendevald, chef eller har en stödfunktion har du ansvar för
att ta till dig innehållet i styrmodellen och arbeta utifrån modellen i din vardag.
Styr- och ledningsmodellens bärkraft påverkas av kultur, värderingar och attityder i
vår organisation. Om modellen ska få genomslag och effekt måste helheten
stämma överens. Här har politiker och chefer ansvar för att aktivt visa vägen
genom att agera enligt innehållet i kommunens vision och följa styrmodellen i sitt
arbete.
Hänvisningar i dokumentet
I styr- och ledningsmodellen ingår också ett antal hänvisningar till andra
styrdokument. Dessa dokument hittar du på kommunens intranät eller hemsida.
Begreppsförklaring
Medborgare - Personer som är folkbokförda i kommunen.
Kund/brukare – Ett samlingsbegrepp för de individer, grupper, företag eller
organisationer som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet
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2. Grunden i vår styr- och ledningsmodell

En styr- och ledningsmodell ska grundas på en genomtänkt systematik och att alla
delar i modellen samverkar. Den ska binda ihop styrfilosofi med struktur och
arbetsprocess och tydliggöra roller. Modellen ska göra det enklare att ha kundens
fokus, dvs de vi skapar värde för och vad som är viktigt för dem. Den ska bidra till
en ökad samverkan och helhetssyn i verksamheterna samt att medarbetarna kan
känna stolthet för det arbete som utförs. Styr- och ledningsmodellen gäller för alla
verksamheter, delar av det gäller också för bolagen.
Utgångspunkten i styrmodellen är verksamheternas grunduppdrag och vision,
inriktning och mål.

2.1. Styrfilosofi - Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning i en politisk organisation sker genom att mål sätts,
resurser fördelas, uppföljning sker och förbättringar beslutas. En viktig del i
målstyrningen är att fokusera på de resultat som ska nås. Resultaten utgör
grunden och är ett viktigt underlag för att kunna analysera måluppfyllelsen.
Sammantaget hjälper detta kommunen att på alla nivåer fokusera på de mål och
resultat som är mest väsentliga för verksamheterna.
Grundläggande för en väl fungerande resultatstyrning är att det går att följa mål
och uppdrag från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen till förvaltningen, den
enskilda enheten och till slut i mötet med kund/brukare. Det måste finnas en ”röd
tråd” i detta arbete.

Den röda tråden: Politiskt fattade beslut ska kunna gå igenom organisationen och
utföras och märkas i mötet mellan medarbetare och kund/brukare
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Förvaltning
s-ledning

Verksamhets
-chefer

Enhetschefer

Medarbetare

Kund/
brukare

Det ska vara enkelt att följa upp och återkoppla

Utgångspunkten i målstyrningen är
kommunens vision och de lokala målen
med sitt ursprung i de globala målen i
Agenda 2030. De insatser och
aktiviteter som kopplas till målen pekar
ut kommunfullmäktigs prioriteringar och
kan avse både grunduppdrag och
utvecklingsuppdrag.

Måluppfyllelsen mäts genom att
redovisa och analysera resultat av dels
genomförda aktiviteter och dess effekt,
dels av mätningar av de indikatorer
som valts ut kopplat till målet.

2.2. Vision och värdegrund
Finspångs kommuns vision beskriver ett önskat tillstånd och förhållningssätt som
saknar tidshorisont.

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande”
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Finspångs kommuns värdegrund bygger på de tre ledstjärnor som ska genomsyra
hur kommunens verksamhet bedrivs

Ansvar

Serviceanda

Utveckling

2.3. Kommunens styrdokument
Vid sidan av kommunens styrmodell finns en rad styrdokument som alla
verksamheter är skyldiga att följa. I styrdokumenten regleras ramar och
gemensamma förhållningssätt för verksamheterna.
Styrdokumenten beslutas på olika nivåer beroende på dokumenttyp. De
styrdokument som används i kommunen är bland andra policy, strategi,
handlingsplan och riktlinje. Vilka olika regler som gäller för de olika
dokumenttyperna finns närmare beskrivet i kommunens riktlinjer för styrdokument.
Riktlinjer för styrdokument

2.4. Statlig styrning
Kommunens verksamhet styrs på olika sätt av lagstiftning. Grundläggande krav
finns i kommunallagen, förvaltningslagen och aktiebolagslagen. Kommunens
verksamhet regleras dessutom i speciallagar för olika områden, till exempel
socialtjänstlagen, skollagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. Utöver detta
sker statlig styrning även i andra former genom bland annat förordningar och
föreskrifter.

2.5. Grunduppdrag
Verksamheternas grunduppdrag utgår från kommunala och statliga styrdokument.
Grunduppdraget beskriver varför verksamhetens finns till, vad den ska göra och för
vem. Uppdraget beskrivs i verksamhetsplaneringen för respektive verksamhet.
Kommunfullmäktiges vision, strategisk inriktning och mål återfinns i strategisk plan
och budget som beslutas varje år.

2.6. Ekonomistyrning
Ekonomistyrning och resursfördelning handlar om att utifrån tillgängliga resurser
och god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan
kommunens olika verksamhetsområden. I fördelningen av resurser görs
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prioriteringar av var resurserna används mest effektivt för största möjliga nytta och
måluppfyllelse.
Fullmäktige beslutar om ekonomistyrningsprinciper samt riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för Finspångs kommun.

2.7. Strategisk plan och budget
Strategisk plan och budget är kommunens viktigaste styrdokument och anger
inriktningen för de kommande tre åren. I planen finns även budget fördelat per
sektor, beslut om särskilda satsningar, investeringsvolym och koncernens
lånebehov.

Vision
Strategisk
inriktning
Agenda 2030 med
lokala mål och
tillväxtmål Vision
30/35
Kommunens bidrag i form
av insatser och aktiviteter
Indikatorer som mäter att vi når
målen
Prioriterade uppdrag från
kommunstyrelsen

2.7.1. Vision
Visionen beskriver ett önskvärt tillstånd. Den ska ge inriktning och energi för
utvecklingsarbetet.
Visionen betonar våra värdeord och kärnvärden. Dessa beskrivs mera utförligt i
Strategisk plan och budget.
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2.7.2. Strategisk inriktning
I strategisk plan lyfts ett antal strategiskt viktiga fokusområden fram, som är av
avgörande betydelse för att kommunen ska lyckas i utvecklingen av det hållbara
Finspång. Dessa berör främst kommunens grunduppdrag: Barn och ungdomar,
äldre, ortens och näringslivets utveckling, miljö och hälsa, medborgare, ekonomi
samt medarbetare.

2.7.3. Globala och lokala mål - Agenda 2030
Kommunfullmäktige har beslutat att vi ska utveckla Finspångs framtid utifrån FN:s
17 globala mål i Agenda 2030. Målen är grunden för vår strategiska plan och all
kommunal verksamhet även bolagskoncernen. I planen har kommunen formulerat
egna lokala mål kopplade till de globala. Målen ska styra kommunen som
organisation.

2.7.4. Tillväxtmål Finspång 30/35
Förutom de globala målen har kommunfullmäktige beslutat om ett tillväxtmål för
Finspång som ort, att arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta
har ett antal centrala fokusområden formulerats.

2.7.5. Kommunens prioriteringar och bidrag
För varje mål i vår strategiska plan anges kommunens prioriteringar och vilka
insatser och aktiviteter som behöver genomföras för att uppnå målen.

2.7.6. Indikatorer och styrtal
I strategisk plan anges också vilka indikatorer vi ska följa upp och mäta för att veta
att vi är på rätt väg. Här anges också styrtal för indikatorn i form av önskad riktning
eller värde som ska uppnås.
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2.7.7. Prioriterade uppdrag
Som komplement till de insatser och aktiviteter som anges i strategisk plan utfärdar
kommunstyrelsen prioriterade uppdrag i syfte att uppnå till de beslutade målen

2.8. Värdegrund
Kommunens vision har kompletterats med en ledningsdeklaration för att tydliggöra
ledstjärnor, förhållningssätt mellan individer och grupper, väsentliga arbetssätt
samt de förväntningar som finns på varje medarbetares bidrag till verksamhetens
bedrivande.
Ledstjärnor

Förhållningssätt

Arbetssätt

Ansvar

Vi tar initiativ, är engagerade
och genomför fattade beslut

Vi är medskapande och tar
ansvar för resultatet

Serviceanda

Vi har kunden/brukaren i
fokus

Vi möter varje individ med
respekt

Utveckling

Vi tänker nytt, omprövar och
finner nya lösningar

Vi tar tillvara samverkan och
kreativitet

2.8.1. Medarbetarskap och ledarskap
Finspångs kommuns personalpolitiska program ger uttryck för ett gemensamt
förhållningssätt och viljeinriktning när det gäller vår personalpolitik. Den blir verklig
när politiker, chefer och medarbetare gemensamt tar ansvar för att tillämpa den.
Utgångspunkten är medborgarfokus vilket innebär att alla oavsett roll, funktion och
position ska vara delaktiga i att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga kvalitet
gentemot medborgarna.
Vi värnar om medarbetarnas kompetens, erfarenhet och anställningsvillkor för att
kunna uppnå de politiska målen. Det är i möten med medborgarna som vi når
framgång. Vi betonar alla människors lika värde och att alla kan och vill ta ansvar
för sin uppgift och sitt uppdrag. Medarbetarna är vår viktigaste resurs.
All verksamhet som bedrivs i Finspångs kommun vilar på en tydlig värdegrund.
Värdegrunden säkerställs genom att varje medarbetare vet vad Finspångs
kommun står för. Varje medarbetare förväntas dela denna värdegrund oavsett
befattning. Värdegrunden ska vara tydlig för medborgaren.
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Tillitsbaserad styrning
Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med
fokus på verksamhetens uppdrag och medborgarnas behov.
Styrningen inom Finspångs kommun bygger på ett förtroendefullt samspel mellan
politiker och tjänstemän samt mellan chef och medarbetare.
I Finspångs kommun har vi en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss
och lär oss tillsammans, där vi främjar tilliten för att skapa nya framgångar.
Tillsammans skapar vi goda serviceupplevelser och hög livskvalitet för de vi finns
till för.
Läs vidare i ”Personalpolitiska programmet”

2.8.2. Medborgare och kunder
Vi vill att våra medborgare och kunder ska känna tillit och förtroende för kommunen
och dess verksamheter. De ska uppleva att de är delaktiga, informerade och har
möjlighet att påverka. Det ska vara tydligt kommunicerat till medborgare och
kunder vad de kan förvänta sig av kommunens tjänster.
Styrningen och ledningen ska ha fokus på medborgarens behov, deras
förutsättningar och egna kapacitet att bidra med kunskap om hur välfärden kan
formas.
Synpunkter ska tas tillvara för att förbättra den kommunala verksamheten.
Kommunen ska därför ha riktlinjer för medborgardialog och synpunktshantering.
Förtroendevalda ansvarar för:
•

En tidig och öppen medborgardialog i syfte att stärka medborgarperspektivet i
beslutsprocessen. Läs vidare i Policy för medborgardialog

Sektorerna ansvarar för:
•

En systematisk kunddialog där kundernas upplevelse och behov efterfrågas.
På så sätt ska kundperspektivet stärkas i arbetet med en kontinuerlig
verksamhetsutveckling

•

Hantera och ta tillvara inkomna synpunkter för att förbättra och utveckla
verksamheten. Läs vidare i Rutin för hantering av synpunkter och klagomål

2.8.3. Varumärkesplattform
Allt som du eller någon annan tänker och känner om Finspång, är vårt varumärke.
Associationerna, känslorna, tankarna, drömmarna om Finspång. Varumärket
omfattar både Finspång som organisation, som arbetsgivare och som plats i
Finspångs kommun.
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I vår varumärkesplattform samsas delar som tillsammans skapar en bild av
Finspång och Finspångs kommun. Den är till för att vi ska kunna luta oss mot
samma trygghet, inspireras av samma exempel och påminna varandra om det driv
med vilket vi bygger Finspång tillsammans. Med ett tydligt grundarbete skapar vi
effektiv och konsekvent kommunikation. Det ger igenkänning och förtroende hos
de som tar del av kommunikationen. Läs vidare under Varumärkesplattform

3. Roller och ansvar
Kommunkoncernen är det samlade begreppet för hela kommunens verksamhet.
Här ingår kommunens nämnder och hel- och delägda bolag.

3.1. Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Finspång kommun. Ledamöterna
i fullmäktige väljs vart fjärde år genom det allmänna valet. Det är
kommunfullmäktige som tillsätter kommunstyrelsen, de övriga nämnder som
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter och styrelserna i de kommunala
bolagen. Under kommunfullmäktige finns även fyra beredningar.
Till fullmäktiges uppgift hör även att bestämma vilka uppdrag som nämnderna och
styrelserna ska ha. För nämnderna regleras detta i reglementen och för bolagen i
bolagsordningar och ägardirektiv samt i kommunens bolagspolicy. Fördelningen av
uppdrag sker dels utifrån vad kommunallagen kräver, dels utifrån vad fullmäktige
bedömer är lämpligt.

3.1.1. Beredningar
På uppdrag av fullmäktige tar sig beredningar an frågor av strategisk karaktär med
ett längre tidsperspektiv. Andra centrala delar är omvärldsbevakning och kontakten
med medborgarna. Här har beredningarna en nyckelroll i att planera och
genomföra strukturerade och systematiska medborgardialoger.

3.2. Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt uppdrag från fullmäktige
att leda, samordna och utöva uppsikt över kommunkoncernens nämnder och
bolag. I uppdraget ingår även att bereda ärenden till fullmäktige och följa upp att
organisationen genomför fullmäktiges beslut.
Enligt bestämmelserna i kommunallagen ska kommunstyrelsen också utse en
direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för
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kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören har ansvar för att samordna
förvaltning och bolag utifrån ett helhetsperspektiv för kommunkoncernen.

3.2.1. Utskott och arbetsgrupper för uppföljning
Inom kommunstyrelsen finns tre utskott (arbetsgivardelegationen, fond- och
stiftelseutskottet samt stipendiekommittén), tre arbetsgrupper för uppföljning (social
omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad) samt en
ekonomiberedning. Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i
styrningen genom att följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan,
kommunfullmäktigebeslut samt kommunstyrelsebeslut.

3.3. Nämnderna
Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas och enligt ovan
även om deras ansvarsområden.
I Finspång är kommunstyrelsen ensam verksamhetsnämnd och har ansvar för att
genomföra de uppdrag som fullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen har också
ansvar för att driva en effektiv verksamhet med god kvalitet. Verksamheten drivs
både i egen regi och av externa utförare.
Övriga nämnder är myndighetsnämnder

3.4. Bolagen
I kommunkoncernen ingår också kommunens hel- och delägda bolag. Det är
endast kommunfullmäktige som kan besluta om att kommunal verksamhet ska
bedrivas i bolagsform. Kommunfullmäktige har den övergripande och lagstadgade
ägarrollen för samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Förhållandet
mellan bolagen och kommunen som ägare regleras i en särskild bolagspolicy som
beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar även om ägardirektiv
som reglerar bolagens verksamhet.
Finspångs Förvaltnings och Industrihus AB är moderbolag i den kommunala
bolagskoncernen. Moderbolaget har det övergripande ansvaret för
bolagskoncernen och de bolag som ingår. Till ansvaret hör bland annat att
moderbolaget ska hålla sig underrättat om bolagens verksamheter och svara för
information och redovisning till kommunstyrelsen. Detta sker bland annat genom
de dialogsamtal som hålls med respektive bolagspresidium och som ska bygga på
en framåtriktad dialog om bolagens verksamhet och framtida utveckling.
Moderbolaget ska också verka för att tillvarata samordningsfördelar, såväl mellan
bolagen som mellan bolagen och kommunens förvaltning.
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Social
myndighetsnämnd

Förvaltningsorganisation
Ledningsstab
Ekonomi- och styrningsavdelning
HR-avdelning
Kansli- och utvecklingsavdelning
Kommunikations- och IT-avdelning
Kulturenhet

Sektor Utbildning

Bygg- och
miljönämnd
Överförmyndare

Revision

Valnämnd
Finspångs
Förvaltnings- och
Industrihus AB
Finspångs Tekniska
Verk AB
Vallonbygden AB
Finspångs
Stadsnät Finet AB

Förskola
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Central barn- och elevhälsa
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning

Sektor Vård och omsorg
Äldreomsorg, hemtjänst
Äldreomsorg, särskilt boende
Hälso- och sjukvård
Myndighetsutövning äldreomsorg,
färdtjänst, bostadsanpassning

Sektor Social omsorg
LSS-omsorg
Kommunal psykiatri
Individ- och familjeomsorg
Myndighetsutövning LSS
Arbetsmarknadsverksamhet
Försörjningsstöd
Integration

Sektor Samhällsbyggnad
Planering
Bygg och miljö
Räddningstjänst
Måltidsservice
Lokalvårdsservice
Transportservice
Fastigheter
Säkerhets- och Miljöstrateger
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3.5. Kommunrevisionen
Kommunrevisionen utses av fullmäktige för att kontrollera att kommunens
verksamhet sköts utifrån kommuninvånarnas intressen och att skattepengarna
förvaltas på ett säkert och effektivt sätt. Varje år gör revisorerna en löpande
oberoende granskning av all verksamhet inom kommunstyrelsen och övriga
nämnder. Granskningen redovisas genom den revisionsberättelse som ingår i
årsredovisningen samt de granskningsrapporter som lämnas under året.

3.6. Förvaltningen
I Finspång finns endast en förvaltning, den är i sin tur indelad i sektorer.
Förvaltningen har till uppgift att bistå kommunstyrelsen, beredningar och
myndighetsnämnderna med beslutsunderlag samt att genomföra grunduppdraget
och verkställa nämndens beslut.
Förvaltningens uppgifter och befogenheter regleras bland annat i aktuell
lagstiftning och i nämndens delegationsordning. Delegationsordningen reglerar
vilka beslut företrädare för förvaltningen får ta som politikens ställföreträdare.

3.7. Ansvarsfördelning mellan politik och
förvaltning
För att styrning, uppföljning och arbetet med kvalitet i verksamheten ska fungera
på bästa sätt är det viktigt att det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och
tjänstemän (verksamhet).
Grundprincipen för samspelet mellan ledande politiker och tjänstemän är att
politiker fokuserar på VAD och NÄR -frågor (det resultat som ska uppnås, uppdrag
som ska utföras samt när och inom vilka ramar/riktlinjer) medan tjänstemän bör
fokusera på HUR och VEM-frågor (hur arbetet ska bedrivas samt ledas och
fördelas).
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Gränsen mellan VAD och HUR frågor är dock inte alltid tydlig. Det är här beskrivet
som en gyllene zon som vi måste förhålla oss till och där politiker och förvaltning
bör mötas i ett öppet och prestigelöst samtal. Detta för att få en gemensam bild av
vilken roll som gör vad i den aktuella frågan och i samtalet bidra med sin
kompetens och erfarenhet utifrån sin roll.
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4. Planerings- och uppföljningsprocessen
Arbetet med att ta fram ett nytt budgetdokument kräver mycket förarbete med input
från olika håll. Det är många frågor som behöver besvaras och det dokumenteras
ofta i olika analyser, planer och modeller. Bilden nedan är tänkt att beskriva hur
processen kan se ut som utmynnar i dels resursbehov, dels resurstillgång. Dessa
ska i slutändan ställas mot varandra där våra politiker måste prioritera hur vi på
bästa sätt ska fördela de resurser vi har.

4.1. Årshjul planeringsprocessen
Inför varje nytt budgetår görs en årsplanering i form av ett årshjul som beskriver de
viktigaste händelserna i ekonomiberedning, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
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4.1.1. Omvärldsanalys och planeringsförutsättningar
Arbetet med omvärldsanalys och planeringsförutsättningar startar ofta redan innan
årsskiftet. Varje år görs en ny planering för vilka analyser och
planeringsförutsättningar som ska presenteras men som regel finns följande
punkter med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografiska förändringar – åldersstruktur – urbanisering
Geografiska förutsättningar
Behov av bostäder
Integration
Hållbarhetsfrågor
Digitalisering
Infrastruktur
Behov av verksamhet
Nya lagkrav
SKR´s prognoser för skatteintäkter, statsbidrag och kostnadsutveckling

4.1.2. Bokslutskonferens
En viktig input till kommande års planering är att titta bakåt hur det gick förra året.
Det är viktigt att ta upp och analysera både ekonomin och verksamhetens resultat.
Vad gick bra och vad gick mindre bra? Vad är orsaken, både till framgång och
motgång, och vad lär vi oss av det inför framtiden? Detta presenteras vid en
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gemensam bokslutskonferens där sektorer och bolag delger sina analyser för
kommunens politiker och för varandra.

4.1.3. Budgetdialoger
Nästa steg i planeringen är en fördjupad omvärlds- och behovsanalyser där
respektive sektor och bolag presenterar detta för ekonomiberedningen. Några
punkter som brukar vara med är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förändrade lagkrav som påverkar verksamheten
Volymutveckling
Personalbehov
Lokalbehov
Kvalitetsutveckling
Utvecklingsuppdrag
Investeringsbehov
Ekonomi

4.1.4. Resursfördelning
Utgångspunkter för kommunens resursfördelning är planeringsförutsättningarna i
form av demografi, pris- och löneutveckling, á-priser och fasta anslag. Varje vår
uppdateras befolkningsprognosen för de kommande åren (minst tre år) för att ha
ett underlag för vilken volym av verksamhet vi ska planera för. Dessutom görs en
uppdatering av inskrivningsgrad i förskola och fritidshem.
Sveriges kommuner och Regioner lämnar prognos för löne- och
kostnadsutveckling och den används för uppräkning av nettokostnader i budgeten,
båda av á-priser och fasta anslag. De verksamheter som har volymbaserad
resurstilldelning är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg
och LSS-verksamhet.

4.1.5. Strategisk plan inklusive budget
Utgångspunkten för budgetförslaget är förvaltningens förslag till resursfördelning
och en prognos för skatteintäkter och statsbidrag utifrån gällande skattesats.
Förvaltningen sammanställer även ett förslag till investeringsplan utifrån de behov
som lyfts i dialogerna och lämnar förslag på eventuella taxeförändringar.
Den politiska processen tar sedan vid. De politiska företrädarna tar fram förslag på
mål, bidrag och indikatorer för kommande år och de lägger också förslag på hur
resurserna ska fördelas med utgångspunkt från resursfördelningsmodellen samt
tillskott eller besparingar utifrån politiska prioriteringar. De lägger också förslag på
skattesats och taxeförändringar.
Ett förslag på strategisk plan och budget för kommande år sammanställs och läggs
fram till kommunfullmäktige för beslut. Planen omfattar minst tre år.
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Bolagens beslutar självständigt om sin budget i respektive styrelsen men de ska
alltid läggas fram till kommunfullmäktige som information. Taxor som avser
verksamhet som är kommunal angelägenhet beslutas dock av kommunfullmäktige.

4.1.6. Verksamhetens planering och detaljbudget
Parallellt med den politiska processen påbörjas verksamhetsplaneringen för
nästkommande år. Det politiska förslaget läggs fram till kommunstyrelsen i mitten
av oktober.
Varje sektor tar fram en verksamhetsplan som beskriver det grunduppdrag i form
av en verksamhetsidé för sektorns verksamhet. Verksamhetsidén ska svara på
frågeställningen: ”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka situationer
(behov) genom att göra vad (utbud) i samverkan med vem?”
I verksamhetsplanen preciseras mål och indikatorer för sektorns uppdrag och här
beskrivs de utvecklingsuppdrag i form av insatser och aktiviteter som sektorn fått i
uppdrag att arbeta med under året. Dessutom beskrivs budgetfördelning till
sektorns olika verksamheter. Efter att kommunfullmäktige beslutat om strategisk
plan och budget i november kan sektorschef fastställa verksamhetsplan för
sektorn. Mall för verksamhetsplan
I verksamhetsplanen lämnas uppdrag och budget till verksamheter/enheter. Dessa
bryter sedan ner grunduppdrag och utvecklingsuppdrag och aktiviteter/insatser från
strategisk plan till aktivitetsplaner och detaljbudget för det kommande året. Mall för
aktivitetsplan
Enhetens aktivitetsplan kan därefter brytas ned på individnivå i medarbetarnas
utvecklingsplaner. Varje medarbetare har i sin anställning att arbeta med sitt
grunduppdrag men också ett utvecklingsuppdrag och ansvar för egen utveckling.
Mall för utvecklingsplan

Kommun
• Strategisk
plan

Sektor
• Verksamhetsplan

Enhet
• Aktivitetsplan

Medarbetare
• Individuell
utvecklingsplan
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4.2. Årshjul uppföljningsprocessen
Inför varje nytt verksamhetsår görs en årsplanering i form av ett årshjul som
beskriver hur verksamheten och ekonomin ska följas upp under året. Intervall och
innehåll för de uppföljningar som görs bestäms i kommunens
ekonomistyrningsregler som beslutas av kommunfullmäktige.

Varje verksamhetsår inleds med bokslut och årsredovisning för föregående år.
Detta är dock de sista aktiviteterna som görs för ett verksamhetsår så därför börjar
beskrivningen från början av processen.

4.2.1. Uppföljning och prognos under verksamhetsåret
Den första ekonomiska uppföljningen som ska rapporteras till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige görs efter april månads utgång och omfattar årets fyra
första månader och kallas därför Tertialrapport 1.
Det åligger dock varje budgetansvarig chef att följa sin ekonomi och verksamhet
varje månad. Om en chef befarar att verksamheten inte ska klara sin budget eller
sitt uppdrag för året ska det rapporteras till närmaste chef tillsammans med förslag
på åtgärder. Detta ska göras oberoende av den rapportering som ska göras till
politiken. Nästa chefsled rapporterar sedan uppåt beroende på avvikelsens storlek
och åtgärder.
Tertialrapport 1 ska innefatta en prognos för året och en redovisning av
prognosantaganden och åtgärder vid avvikelse. Rapporten kan innehålla förslag
som kräver politiska beslut vilka i så fall lyfts i tjänsteskrivelsen.
För maj månad görs en månadsrapport som endast rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunstyrelsen ska få information om rapporten innan
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sommaruppehållet. Majrapporten fokuserar på större förändringar sedan
föregående rapport.
En gång per år ska kommunen enligt lag göra ett delårsbokslut. Detta görs efter
åtta månaders verksamhet och benämns även Tertialrapport 2. Rapporten ska
innehålla uppföljning och analys av helårsprognos både för mål, bidrag och
ekonomiskt utfall.
Tillgängliga resultat för indikatorer rapporteras och analyseras och beskrivning
lämnas av de insatser och aktiviteter som gjorts under året för att nå
måluppfyllelse. Utifrån den analys som görs av verksamheten ska en prognos för
måluppfyllelse lämnas. Verktyg och metoder som stöd för analysarbete redovisas i
bilaga.
Den ekonomiska rapporteringen i tertialrapport 2 ska innefatta ett periodiserat
utfall, prognos för året och en redovisning av prognosantaganden och åtgärder vid
avvikelse. Rapporten kan innehålla förslag som kräver politiska beslut vilka i så fall
lyfts i tjänsteskrivelsen.
Ytterligare en ekonomisk uppföljning görs efter tio månader, i likhet med
majrapporten rapporteras oktoberrapporten bara till kommunstyrelsen.

4.2.2. Årsredovisning
Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av
verksamhet, ekonomi och resultat för året som gått. För att fånga och analysera
resultaten av kommunens omfattande uppdrag planeras och påbörjas arbetet
redan innan årsskiftet.
Årsredovisningen består av tre övergripande delar: Förvaltningsberättelse,
Räkenskaper och Verksamhetsberättelse.
Grunden i årsredovisningen är uppföljning av årets verksamhet. Uppföljningen
startar på enhetsnivå och rapporteras till verksamhetschef eller sektorschef.
Exempel på frågor som bör besvaras är: Har vi genomfört den verksamhet och de
aktiviteter vi planerat? Blev resultatet som planerat? Bättre eller sämre? Varför –
vad är orsaken? Hur blev ekonomiskt utfall i förhållande till budget? Vid avvikelse –
vad är orsaken?
På sektorsnivå sammanställs en verksamhetsberättelse för året som sammanfattar
sektors verksamhet under året. Berättelsen ska innehålla en uppföljning och analys
av de utvecklingsuppdrag i form av insatser och aktiviteter som sektorn arbetat
med under året samt uppföljning och analys av de indikatorer och mål som gäller
för sektorns verksamhet. Dessutom lämnas en redogörelse för det ekonomiska
utfallet med analys av budgetavvikelser och kostnadsnyckeltal.
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I verksamhetsberättelsen redovisas ett sammandrag av årets verksamhet med
redogörelse för genomförda aktiviteter och måluppfyllelse för kommunens
övergripande mål.
I förvaltningsberättelsen redogörs för viktiga förhållanden och händelser som
påverkat eller kommer att påverka kommunen, kommunkoncernens verksamhet
och ekonomi. En viktig del är också avstämning och analys om kommunens och
kommunkoncernens verksamhet har bedrivits med god ekonomisk hushållning.
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Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar januari 2021
Beskrivning av ärendet
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det
vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten
enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar
alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under januari:
Det nya året inleddes avvaktande då fortsatt optimism kring återhämtning och
vaccinering blandades med viss marknadsturbulens beroende på stigande räntor
men även logistiska problem med utrullningen av vaccinet. Stockholmsbörsen
steg med 2,5% under månaden (3,6% i december).
Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 22% att jämföras med december;
21%. Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till
ca 66 mnkr, en ökning med 0,4%.
Förändringar i portföljen:
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Inga
köp eller försäljningar har skett under månaden.
Fördelningen av portföljen i slutet av januari:

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Resultat och prognospåverkan:
Föregående år präglades kommunens resultat av stora negativa resultatposter på
finansenheten i samband med försäljningar av pensionsplaceringar som följd av
coronapandemin. Årets resultateffekter återstår att se. Fortsätt utgör värderingen
av placeringarna utifrån hur marknaden utvecklas, en stor osäkerhetspost i
kommunens löpande prognosarbete och skapar stora variationer i resultatet
mellan åren.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar januari 2021.
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –
JANUARI 2021
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%.
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.
Aktuellt läge
Det nya året inleddes avvaktande då fortsatt optimism kring återhämtning och vaccinering
blandats med viss marknadsturbulens under månadens sista vecka. Oron kan tillskrivas
stigande räntor men även logistiska problem med utrullningen av vaccinet. Mätt i lokala
valutor föll världsindex med 0,5 procent medan utvecklingen mätt i svenska kronor uppgick
till +1,3 procent till följd av en generellt svagare svensk krona. Rapportperioden är i full gång
och visar överlag imponerande vinstutveckling inom flera sektorer. Obligationsräntorna
fortsatte att stiga under månaden, främst drivet av högre inflationsförväntningar framöver. I
USA har landets 46:e president installerats relativt odramatiskt och flertalet politiska
omsvängningar har redan rullats ut i enlighet med vad som utlovats i valkampanjen.
Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 2,5% medan den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) var ned 0,7% i lokal valuta men upp 0,3% i svenska kronor.
Den globala aktiemarknaden (MSCI AC World) föll 0,5% i lokal valuta under månaden men
steg 1,3% räknat i svenska kronor. Tillväxtmarknader ökade under januari med 3,1% i lokal
valuta, vilket motsvarar 4,8% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska
aktiemarknaden (OMX 1Y) steg under månaden från 18,4% till 20,5%. Sett till den
amerikanska börsen (SPX 1Y) steg även volatiliteten, från 20,5% till 24,2%, och den
europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet steg, från 18,6% till 21,4%. Sett till valutamarknaden
försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades
en dollar för 8,37 kronor, en euro för 10,15 kronor och ett brittiskt pund för 11,47 kronor. På
räntemarknaden sjönk yielden för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028)
med 19 punkter till -1,69% och yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) föll
med 46 punkter till -1,44%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall
2039) steg under månaden med 7 punkter till 0,41% och yielden för den kortare
obligationen 1054 (förfall 2022) ökade med 2 punkter till -0,34 %. Vid månadsskiftet var den
10-åriga svenska break-even inflationen 1,66%.
•

Den totala risksituationen har försvagats under januari. I jämförelse med föregående
månad har aktuell konsolidering fallit till 178,2% (204,8%).

•

Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk,
mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell
allokering.

•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 5,8% och maximal andel aktier
22%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (22%)
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den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande
placeringspolicy.

Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2021-01-31

Avkastning
2020-12-31

66,5
37,3
178,2%
0,0%
0,0%

0,4%
15,4%
-26,6%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och
används för att styra allokeringen i praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är
5,8% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 22%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

Portföljens marknadsvärde (Mkr)
Skyddsnivå (Mkr)
Riskbuffert (Mkr)
Aktuell marginal (%)
Maximal aktieexponering
Aktuell aktieexponering
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år

2021-01-31

2020-12-31

66,5
62,6
3,9
5,8%
22,0%
18,4%
4,6%

66,2
62,6
3,6
5,4%
21,0%
18,2%
4,2%

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 66,5 mkr.
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i
placeringspolicyn.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Likvida medel
Svenska räntebärande värdepapper
Duration
Aktier
- svenska
- utländska
Alternativa tillgångar

Andel av portfölj
2021-01-31

Min

Limiter
Max

0%
81%
1,1
18%
4%
14%
0%

0%
50%
0,0
0%
0%
0%
0%

10%
100%
15,0
40%
15%
25%
10%
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Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 5%
Globala aktier- 14%
Nom räntor- 81%
Kassa- 0%

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

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsavkastning
senaste månaden
0,1%
2,2%
2,0%
0,4%

Indexavkastning
senaste månaden
-0,1%
2,5%
0,7%
0,2%

Differens

Tillgångsavkastning
sedan 2020-12-31
0,1%
2,2%
2,0%
0,4%

Indexavkastning
sedan 2020-12-31
-0,1%
2,5%
0,7%
0,2%

Differens

0,2%
-0,3%
1,3%
0,3%

0,2%
-0,3%
1,3%
0,3%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller
förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg &
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se..
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Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport januari 2021
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
Händelser under januari månad
Förvaltningen redovisar årets första skuldförvaltarrapport; januari 2021. Den
genomsnittliga räntan ligger fortfarande kvar på en låg nivå jämfört med
föregående månad och uppgår till 1,37% (1,36%).
Inga större förändringar har skett i internbanken, rörlig ränta uppgår till 490,5
mnkr av totalt 1 041,1 mnkr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och
rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning. De kommunala bolagen har
det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. Internbanken samordnar
kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj via
kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
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Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i
form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall. Den genomsnittliga
volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid
utgången av januari var värdet ca 2 år.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.
Vid slutet av januari uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 30% och inom 23 år är måttet 25,5%. Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda
genomsnittliga kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av
kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas
inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,36 år.
Resultat- och prognospåverkan:
För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre
räntekostnader än budgeterat. De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och
konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för
vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen
baseras på genomsnittlig ränta. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i
internbanken påverkas även resultatet för finansenheten.

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapportering skuldförvaltarrapport januari 2021.
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Finspångs kommun

2021-01-29

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 44,7% varav 24% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 1,98 år.
Genomsnittlig ränta är 1,37%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 29,9%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,36 år. Andel kapital förfall 2-3 år är 25,5%.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal

Total skuld (SEK)
Genomsnittlig ränta (30/360 år)
Genomsnittlig räntebindning
Ränteförfall inom 1 år
Andel exponerad för rörlig ränta
Genomsnittlig kapitalbindningstid
Kapitalbindningstid < 1 år

2021-01-29
1 041 100 000
1,37%
1,98
44,7%
24,0%
2,36
29,9%

2018-12-31
1 037 100 000
1,82%
2,39 år
40,1%
18,8%
2,33 år
39,7%

2017-12-31
1 042 100 000
1,95%
3 år
23,0%
18,7%
2,35 år
23,5%

2016-12-31
992 500 000
2,21%
3.07 år
27,2%
19,6%
2.11 år
30,2%

2015-12-31
992 500 000
2,23%
3.94 år
19,6%
12,5%
2.29 år
19,2%

2014-12-31
947 000 000
3,09%
3.01 år
28,0%
13,1%
2.26 år
25,4%

2013-12-31
960 400 000
3,57%
2.77 år
37,3%
20,6%
2.2 år
24,4%
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Räntebindning
50%
500
45%

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

40%

400
35%

30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

0-1 år

Fast
Rörligt
Andel (%)

1-2 år

2-3 år

3-4 år

216 000 000 180 000 000 110 500 000 100 000 000

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

70 500 000

114 600 000

0

0

0

0

0

6,77%

11,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

249 500 000
23,97%

20,75%

17,29%

10,61%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

9,61%

Enligt Finanspolicy
Rörligt
0.25 - 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-7 år
7-10 år

Min
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Max
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Utestående
24,0%
20,7%
17,3%
10,6%
9,6%
6,8%
11,0%
0,0%
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Kapitalbindning
50%
500
45%

Millions

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

40%
400
35%
30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%
Belopp
Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

311 000 000

180 000 000

265 000 000

100 000 000

70 500 000

114 600 000

0

0

0

0

0

29,9%

17,3%

25,5%

9,6%

6,8%

11,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Tidsfickor
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
> 5 år

6-7 år

7-8 år

Min
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

8-9 år

Max
25% (50%)
25%
25%
25%
25%
25%

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
29,9%
17,3%
25,5%
9,6%
6,8%
11,0%
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Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

148 384 000
480 000 000
310 160 000
24 500 000
78 056 000
1 041 100 000

FFIA
2%

Kommunen
14%
Finet
8%

Långivare
Kommuninvest
Totalt koncernen

1 041 100 000
FTV
30%

1 041 100 000

Vallonbygden
46%

Kredtigivare

Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

241 000 000
241 000 000

Kommuninvest
100%
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Portföljen - Lån

Rörlig finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Kredit nr
79711A
84557
89154
97386
101350
112083
127960
120774

Ränteförfall
2021-03-19
2021-04-22
2020-12-01
2021-02-22
2021-02-15
2021-03-30
2021-02-22
2021-04-26

Kapitalförfall
2021-03-19
2022-01-24
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13
2021-12-30
2025-05-12
2023-04-24

Kredit nr
75968
84553
87809
103786
109060
109061
129834

Ränteförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15
2026-11-12

Kapitalförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15
2026-11-12

Räntesats
0,036%
0,538%
0,368%
0,187%
0,143%
0,024%
0,177%
0,093%

Kreditmarginal
0,140%
0,580%
0,370%
0,270%
0,220%
0,120%
0,240%
0,140%

Nominellt belopp
40 000 000 kr
70 000 000 kr
0 kr
100 000 000 kr
50 000 000 kr
85 000 000 kr
70 500 000 kr
75 000 000 kr
490 500 000 kr

Ränta
1,590%
2,010%
0,820%
0,920%
0,880%
0,520%
0,310%

Kreditmarginal
0,600%
0,580%
0,560%
0,220%
0,420%
0,270%
0,200%

Nominellt belopp
116 000 000 kr
64 600 000 kr
60 000 000 kr
40 000 000 kr
100 000 000 kr
120 000 000 kr
50 000 000 kr
550 600 000 kr

Fast ränta
4,0800%
4,2800%
4,2800%
1,9225%
2,2525%

Stibor
-0,019%
-0,096%
-0,096%
-0,096%
-0,096%

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Portföljen - Derivat

Swappar

Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

SwapNr
31138804ST
31138805ST
31138806ST
39977854ST
39977856ST

Förfallodag
2020-12-30
2021-06-30
2021-12-30
2023-06-30
2025-06-30

Räntebetalning
2020-12-30
2021-03-31
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-30

Nominellt belopp
0 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
241 000 000 kr

69

SEB Skuldförvaltarrapporten
Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

1,98

år

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

24,0

%

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

20,7

%

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

Ingen avvikelse

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

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk
Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

25,5

%

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år.
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

2,36

år

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare.
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

100,0

% Kommuninvest

2-3 år

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA)

Ingen avvikelse
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Kommunstyrelsen

Månadsrapport internkontroll ledningsstaben mars 2021
Beskrivning av ärendet
Internkontrollen för mars månad 2021 omfattar följande kontrollmoment:


Likvidrapport kvartal 4 2020

Kontrollerna visar:
Likviditetsrapporten visar på fortsatt god likviditet, nivån har sjunkit något sedan
förra kvartalet men inga större avvikelser förekommer.
Följande åtgärder redovisas:
Förvaltningen fortsätter följa likviditeten månadsvis med rapportering till
Kommunstyrelsen kvartalsvis.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben mars månad
2021.
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Utfall
Tillgång på likvida medel kvartal 4 2020
Risk: Att det inte finns medel till kommande utbetalningar

Kontrollmoment

Följs upp

Senaste utfall 2020

Likviditetsuppföljning

Kvartalsvis

Ingen avvikelse=
liten risk

Senaste utfall 2021

Kommentar Kvartal 4 2020
I enlighet med Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020 ska likviditeten rapporteras kvartalsvis
till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är
kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga
skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Under kvartal 4 är likviditeten fortsatt god. I slutet av december uppgår måttet till ca 84%.
Risken att det inte finns medel till kommande betalningar är liten och ingen avvikelse
föreligger.
Beskrivning
(mnkr)

augusti
2020

september
2020

oktober
2020

november
2020

december
2020

Likvida medel

119 843

135 544

124 455

111 056

112 012

Långfristig
utlåning
koncernen

913 521

913 521

903 521

903 521

903 521

Summa
finansiella
tillgångar

1 033 364

1 049 065

1 027 976

1 014 577

1 004 728

Kortfristiga
lån

-4 054

-4 054

-3 332

-3 052

-4 071

Långfristiga
lån

-1 171 768

-1 161 768

-1 161 768

-1 161 768

-1 160 749

Summa
finansiella
skulder

-1 175 823

-1 165 823

-1 165 100

-1 164 620

- 1 164 820

Finansnetto

-142 458

-116 758

-137 125

-150 243

-160 092

Omsättningstillgångar

224 558

225 890

213 360

207 174

230 792

-253 604

-225 930

-210 083

-210 823

-275 438

88,5%

100%

101,6%

98,3%

83,8%

Kortfristiga
skulder

Likviditet

Likviditetsrapporten för kvartal 4 2020 visar på fortsatt god likviditet, nivån ligger på ca 84% i slutet
av året. Den finansiella beredskapen är fortfarande god. Utöver de likvida medlen har kommunen
checkräkningskrediter på 12 mnkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med i
bedömningen.
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Kontrollmoment

Följs upp

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

Händelser under kvartal 4:
Omsättningstillgångarna har ökat under det fjärde kvartalet.
Riksdagen beslutade under året att ersätta kommuner för delar av de sjuklönekostnader man haft.
Under kvartal 4 utbetalades 3,5 mnkr från Försäkringskassan avseende aug-okt vilket ökat
kommunens likvida medel. Perioden nov-dec ligger uppbokad som fordran på staten och uppgår till
3,7 mnkr vid bokslutet. Totalt sett handlar det om 18 mnkr som sektorerna har fått kompensation
för under året. Under december har omsättningstillgångarna även ökat som följd av andra
uppbokade interimsfordringar och fordringar på staten i samband med årsbokslutet, däribland
återsökning till Socialstyrelsen för ersättning covid -19.
Kommunens likvida medel har minskat under det sista kvartalet med netto 24 mnkr. Kommunen
betalade 4,1 mnkr till Kommuninvest för det förlagslån man tidigare haft men som nu omvandlats till
insatskapital. Men den största posten avser utbetalning av alla retroaktiva och nya löner enligt
löneöversyn 2020, totalt ca 13 mnkr exklusive sociala avgifter.
Kommunens kortfristiga skulder har ökat med 50 mnkr under kvartal 4 och uppgår till 275 mnkr i
slutet av året jämfört med 226 mnkr i slutet av september. I samband med bokslutet har
kommunens pensionsskulder reglerats vilket ökat de kortfristiga skulderna. Här återfinns även
kommunens leverantörsskulder till företag och koncernen samt skulder till staten i form av
slutavräkningar för skatteintäkter samt återbetalning av statsbidrag. De största posterna avser
upplupna semesterlöner samt skulder till staten för arbetsgivaravgifter om totalt 76 mnkr.
Under oktober amorterade Vallonbygden 20 mnkr på ett av lånen i internbanken och Finet lånade
ytterligare 10 mnkr. FFIAs lån på 10,8 mnkr i internbanken amorterades och omvandlades till ett
aktieägartillskott. Totalt sett har detta medfört att långfristig utlåning koncernen har minskat med
20,8 mnkr.

Tabellen visar likviditeten i % som medelvärde år 2015-2020 samt hur genomsnittlig likviditet såg ut
motsvarande period under sex år. Likviditeten har varit stabil de senaste åren men variation i
ersättningen från migrationsverket, extra statsbidrag i form av byggbonus samt statliga statsbidrag
till flyktingsituationen har påverkat kommunens likviditet olika genom åren. I år påverkas likviditeten
för kommuner och regioner av de särskilda statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader och
som man erhållit som följd av coronapandemin.
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Marie Lundström

2021-02-10
Dnr KS.2020.1300

1 (1)

Kommunstyrelsen

Internkontroll sektor social omsorg mars 2021
Sammanfattning
Internkontrollen för februari 2021 omfattar följande kontrollmoment:
Granskning att beslutade Lex Sarah-åtgärder verkställs
Kontrollerna visar:
Under 2020 avslutades 9 stycken Lex Sarah-utredningar inom social omsorg. Dessa
innehöll totalt 37 åtgärder, inklusive 6 dubbletter. 16 åtgärder är verkställda inom
2020.
Många av de åtgärder som inte verkställts under 2020 är påbörjade men har inte
kunnat avslutas innan årets slut. En del av åtgärderna är formulerade på ett sätt så
att de inte kunnat verkställas under året, det tar längre tid än så att ha nått målet.
Pandemin är en orsak till att åtgärder inte har kunnat verkställas, det har gjort att
utbildningar fått ställas in och att åtgärder inte kunnat prioriteras. I ett antal fall har
ansvaret för verkställandet och i vilken ordning åtgärderna skulle verkställas
upplevts otydligt. I några fall var åtgärderna mer formulerade som förslag än beslut.
Följande åtgärder redovisas:
Insatser för att verkställa Lex Sarah-åtgärderna är sammanfattat att synliggöra dem
igen för att planera för verkställande så snart som möjligt. Vidare finns planering för
att komma igång med utbildningar så snart situationen kring pandemin tillåter det.
Till sist kommer ett utvecklingsarbete kring Lex Sarah att göras, gällande
information, rutiner och dokument. Här inkluderas arbete med att förtydliga
utredningarnas beslutade åtgärder och ansvaret kring dessa.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg
mars 2021.

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

76

Månadsrapport
internkontroll
Mar 2021 - Sektor Social omsorg

77

Innehållsförteckning
Instruktion...................................................................................................................................................................... 3
Utfall ................................................................................................................................................................................ 3
Uppföljning av Lex Sarah och Lex Maria ........................................................................................................................... 3

Sektor Social omsorg, Månadsrapport internkontroll

2(3)
78

Instruktion
Alla kontrollmoment rapporteras vid olika tidpunkter under året och utfallen presenteras därför som
"Senaste utfall" föregående och innevarande år. Kommentarsrubriken avslöjar för vilken period det
senast utfallet är rapporterat.

Utfall
Uppföljning av Lex Sarah och Lex Maria
Risk: Beslutade åtgärder vidtas inte.

Kontrollmoment

Följs upp

Granskning att beslutade Lex Sarah-åtgärder
verkställs

Årsvis

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

Stor avvikelse

Kommentar 2020
Sammanfattning
Under 2020 avslutades 9 stycken Lex Sarah-utredningar inom social omsorg. Dessa innehöll totalt 37 åtgärder, inklusive
6 dubbletter. 16 åtgärder är verkställda inom 2020.
Många av de åtgärder som inte verkställts under 2020 är påbörjade men har inte kunnat avslutas innan årets slut. En del
av åtgärderna är formulerade på ett sätt så att de inte kunnat verkställas under året, det tar längre tid än så att ha nått
målet. Pandemin är en orsak till att åtgärder inte har kunnat verkställas, det har gjort att utbildningar fått ställas in och att
åtgärder inte kunnat prioriteras. I ett antal fall har ansvaret för verkställandet och i vilken ordning åtgärderna skulle
verkställas upplevts otydligt. I några fall var åtgärderna mer formulerade som förslag än beslut.
Insatser för att verkställa Lex Sarah-åtgärderna är sammanfattat att synliggöra dem igen för att planera för verkställande
så snart som möjligt. Vidare finns planering för att komma igång med utbildningar så snart situationen kring pandemin
tillåter det. Till sist kommer ett utvecklingsarbete kring Lex Sarah att göras, gällande information, rutiner och dokument.
Här inkluderas arbete med att förtydliga utredningarnas beslutade åtgärder och ansvaret kring dessa.
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Åsa Aktner

2021-02-09
Dnr KS.2020.1298

1 (1)

Kommunstyrelsen

Internkontroll sektor utbildning, mars 2021
Sammanfattning:
Internkontrollen för mars månad 2021 omfattar följande kontrollmoment:


Uppföljningsansvar – Ungdomar i ålder 16-20, skolgång/sysselsättning inte känd

Kontrollerna visar:
Rapporteringen visar att det finns god kännedom om ungdomar 16-20 år som
avbrutit eller aldrig påbörjat ett gymnasieprogram under andra halvåret 2020.
Ungdomarna finns registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
där de följs upp och erbjuds åtgärder.

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor utbildning mars 2021.
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Utfall
Uppföljningsansvar
Risk: Ungdomar i ålder 16-20, skolgång/sysselsättning inte känd

Kontrollmoment

Följs upp

Uppföljning ungdomar 16-20 år

Halvår

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

Ingen avvikelse

Kommentar Halvår 2 2020
Ingen avvikelse innebär att det finns god kännedom om skolgång och sysselsättning hos ungdomar i åldern 16-20 år som
följs upp genom kommunens aktivitetsansvar (KAA). Rapporten visar att det inte är fler ungdomar registrerade inom
KAA under perioden i jämförelse med tidigare rapporterade perioder i närtid. Antalet ungdomar registrerade inom KAA
var i slutet av december lägre än motsvarande period 2019.
Rapportering av uppföljningsansvar gällande skolgång och sysselsättning, ungdomar 16-20 år
I rapporteringen ges först en sammanställning över antalet registrerade ungdomar utan skolgång per månad inom det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under perioden 1 juli-31 december 2020 samt historik från tidigare perioder.
Därefter ges en mer detaljerad bild över de ungdomar som fanns registrerade inom KAA vid periodens slut utifrån:


Födelseår och kön



Orsaker till registrering inom KAA



Ungdomarnas sysselsättning vid kontakt och erbjudna åtgärder

Sammanställning över registrerade ungdomar 16-20 år utan skolgång juli-december 2020
Tabellen nedan visar antal registrerade ungdomar per månad samt historik från tidigare perioder.
Juli-december
2020

Antal
ungdomar

Januari-juni
2020

Antal
ungdomar2

Juli-december
2019

Juli

Januari

68

Juli

Augusti

Februari

64

Augusti

Antal
ungdomar3

September

58

Mars

65

September

92

Oktober

55

April

59

Oktober

83

November

43

Maj

57

November

72

December

45

Juni

46

December

66

Under perioden juli-december 2020 pendlade antalet registrerade ungdomar inom KAA från som högst 58 ungdomar
och som lägst 43 ungdomar. I slutet av december fanns 45 ungdomar registrerade vilket är betydligt färre än året innan
då det fanns 66 ungdomar registrerade vid samma tidpunkt. Den största gruppen är de äldsta ungdomarna födda 2001,
vilket följer samma mönster som tidigare år. Totalt fanns 22 ungdomar registrerade stadigvarande inom KAA under hela
perioden, övriga har varit registrerade under kortare perioder.
Registrerade ungdomar inom KAA 31 december 2020
Diagrammet nedan visar antalet ungdomar utifrån födelseår och kön.
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Kontrollmoment

Följs upp

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

Orsaker till registrering inom KAA
Diagrammet nedan visar orsaker till ungdomarnas registrering i KAA

Avbrutna studier från nationellt gymnasieprogram eller introduktionsprogram
Den största orsaken till att ungdomar registrerades inom KAA var avhopp från ett gymnasieprogram. 14 ungdomar hade
avbrutit sina studier på ett nationellt program och 12 ungdomar hade avbrutit sina studier på ett introduktionsprogram.
Gått ut gymnasiet med studiebevis
I december 2020 var det 10 ungdomar registrerade i KAA som gått ut ett treårigt gymnasieprogram utan att nå en
examen och istället erhållit ett studiebevis, alla födda 2001. Det är hälften så många i jämförelse vid samma tidpunkt 2019
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Kontrollmoment

Följs upp

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

då det var 23 ungdomar registrerade i KAA med orsak att de gått ut ett gymnasieprogram med studiebevis.
Övriga
I gruppen övriga finns åtta ungdomar där orsaken till registrering i KAA för två av ungdomarna är att de valt att inte
börja något gymnasieprogram, för en ungdom är orsaken placerad på HVB och har ännu inte börjat något
gymnasieprogram, två ungdomar saknas det information om sedan de slutade grundskolan 2012, två elever är nyligen
registrerade där kontakt ännu inte etablerats med KAA och en elev som läser på ett gymnasieprogram hade felaktigt
registrerats i KAA.
Sysselsättning vid kontakt genom KAA och erbjudna åtgärder
Nedan redovisas vilken sysselsättning ungdomarna uppgav att de hade när kontakt genom KAA togs samt vilka åtgärder och
aktiviteter som erbjudits genom KAA eller av andra aktörer

Av de 45 ungdomar som fanns registrerade i KAA i slutet av december 2020 finns det kännedom om 35 ungdomars
sysselsättning. 28 ungdomar hade arbete eller åtgärder via andra aktörer under en längre period under hösten 2020.
Studie- och yrkesvägledning efterfrågades eller erbjöds till nio av ungdomarna. Åtta ungdomar hade andra åtgärder som
exempelvis placering på HVB eller SIS, grundskole- eller gymnasiestudier på folkhögskola eller åtgärd genom AME.
För 10 ungdomar är nuvarande sysselsättning okänd. Av dessa är två ungdomar nyinflyttade där kontakt ännu inte
etablerats, två ungdomar är de som tidigare nämnts där det inte finns någon information sedan 2012, fem ungdomar har
valt att inte svara på de kontaktförsök som gjorts genom KAA, här finns viss kännedom om ungdomarna sedan tidigare,
en ungdom är rapporterad saknad sedan snart ett år tillbaka.
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Marika Östemar

2020-12-09
Dnr KS.2020.1292

1 (2)

Kommunstyrelsen

Detaljplan för fastigheterna Östermalm 2:16-2:22 m fl
Sammanfattning
Syftet med planen är att säkerställa Fräsarevägen som lokalgata i plan samt utöka
byggrätten i området för bostadsfastigheterna så att byggrätten anpassas till
byggrätten hos moderna enbostadshus.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar prövning av för aktuell
detaljplan.
Ärendet
Förvaltningen fick i under 2012 i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för aktuellt
område. Planärendet har legat vilande i väntan på olika besked. Planområde ligger
väster om Tegelbackens demensboende på Östermalm.
Aktuellt område är bebyggt med enbostadshus. Området omfattas av gällande
detaljplan för Tegelbruksområdet DP195, som vann laga kraft 1991-07-30.
Syftet med planen är att möjliggöra
bland annat bostäder i radhus. Enligt
planbeskrivningen hade Vallonbygden
för avsikt att inom området uppföra 50
lägenheter i tvåvånings radhus.
Detaljplanen har inte genomförts som
avsett. Istället har bygglov beviljats för
ett antal enbostadshus.

Ny detaljplan
En ny detaljplan syftar till att modernisera planen för att utöka byggrätten i området
för bostadsfastigheterna så att byggrätten anpassas till byggrätten hos moderna
enbostadshus. Detaljplanen behöver även säkerställa Fräsarevägen som lokalgata.
Finansiering
Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta berörd verksamhets
driftbudget eller av extern intressent om en sådan inkommer under
detaljplaneprocessens gång och kommunstyrelsen beslutar anvisa aktuellt
markområde till.
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Förslag till beslut
1. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan och starta upp
planarbetet för fastigheterna Östermalm 2:16-2:22 m fl.
2. Att kostnaden för framtagande av detaljplanen belastar berörd verksamhets
driftbudget.
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2021-01-27
Dnr KS.2021.0142

1 (3)

Kommunstyrelsen

Planuppdrag och planstart för detaljplan för Grosvad 1:2
(Arena Grosvad)
Sammanfattning
Finspångs kommun har fått en förfrågan av Faik bandy om det är möjligt att göra
en inbyggnad av nuvarande bandyplan eller liknande åtgärd på Arena Grosvad.
Förvaltningen föreslår att samhällsplaneringsenheten får i uppdrag att se över
gällande detaljplan för att pröva möjligheten att tillåta högre byggnader på Arena
Grosvad för att fortsätta utvecklingen av området. Detta kan bland annat
möjliggöra lokaler för bandy och andra idrottsverksamheter.
Bakgrund till ärendet
Finspångs kommun har fått en förfrågan av Faik bandy om det är möjligt att göra
en inbyggnad av nuvarande bandyplan eller liknande åtgärd på Arena Grosvad.
Gällande detaljplaner
För fastigheten finns två gällande detaljplaner, D160 och DP236

D160, Grosvad (idrottsplan och skola) förslag till ändring och utvidgning av stadsplan.
Detaljplanen vann laga kraft den 29 november 1978. Syftet med detaljplanen är att
uppföra idrottsanläggning, sporthall och högstadieskola. Området är bland annat
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planlagt för idrottsområde (Ri) och allmänt ändamål (A) för sporthall och
högstadieskola. För idrottsområdet får bebyggelse uppföras med en högsta
byggnadshöjd på 5 meter.

D160
DP236, Detaljplan för del av fastigheten Grosvad 1:1. Detaljplanen vann laga kraft den 4
oktober 2005. Genomförandetiden gick ut år 2010.

DP236
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Syftet med detaljplanen var att ge möjlighet att uppföra en simhall och en multihall
för idrott på Grosvadsområdet i Finspång. Området är planlagt för idrottsområde
(Y), med en högsta byggnadshöjd på 14 resp 5 meter.
Uppdraget
Se över möjligheten att se över planbestämmelserna i detaljplanen D160 och pröva
om det är lämpligt att öka högsta byggnadshöjd för att möjliggöra en fortsatt
utveckling av idrottsanläggningen Arena Grosvad.
Finansiering
Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta berörd verksamhets
driftbudget. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.
Delegation av antagande
Förvaltningen bedömer att antagandet av detaljplanen kan delegeras till
kommunstyrelsen eftersom planen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Att uppdra till förvaltningen att ta fram en ny eller ändra detaljplanen för
idrottsändamål på fastigheten Grosvad 1:2
2. Att förvaltningen får i uppdrag att starta planarbete på fastigheten Grosvad
1:2
3. Att kostnaden för framtagande av detaljplanen belastar berörd verksamhets
driftbudget
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
4. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Grosvad 1:2 till
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.
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Kommunstyrelsen

Deklaration för en stark demokrati – antagande från
Finspångs kommun
Bakgrund
År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Vårt
demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt
lands historia, utveckling och välstånd.
Kommittén ”Demokratin 100 år” har regeringens uppdrag att planera,
samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för att stärka
demokratin. Under rubriken ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” samlas
aktörer som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra
att den står sig stark även de kommande 100 åren. Finspångs kommun har fått
inbjudan från kommittén Demokratin 100 år att underteckna deklarationen.
(länk: https://vardemokrati.se/uppdrag/).

Kommunens åtaganden
”Finspångs kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande frioch rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering,
extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att
demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det

demokratiska systemet,
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
• bidrar till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.”

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Dessa intentioner i deklarationen återfinns också – och rimmar väl med - vad
som anges i kommunens strategisk plan och budget under de globala målen i
Agenda 2030 som de är formulerade under ”Mål 16 - Fredliga och
inkluderande samhällen”:
”Finspångs kommun prioriterar: att utveckla den politiska arenan,
folkbildning, samspela med föreningar, civilsamhället och myndigheter,
kommunikation, information. Det gör vi genom att:
-

Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer hinder för
att delta i det demokratiska samhället.
Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghetsskapande
myndigheter och - organisationer.
Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället och föreningar
som bärs upp av - demokratiska värderingar.
Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot mot demokratin.
Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett deltagande i det
demokratiska samhället för att stärka delaktigheten för alla.
Vi arbetar för att motverka våld i alla former.
Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga för alla och
undanröjer hinder för att delta i det demokratiska samhället.”

Vi föreslår därför att Finspångs kommun ställer sig bakom och undertecknar
denna ”Deklaration för en stark demokrati” som bifogas denna skrivelse i sin
helhet.

Berit Martinsson (S)

Ulrika Jeansson (S)

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunstyrelsens
ordförande
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Förslag till beslut
Vi, Berit Martinsson och Ulrika Jeansson, föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige
-

Att Finspångs kommun antar och undertecknar bifogade deklaration för en
stark demokrati

-

Att Finspångs kommun under de kommande åren aktivt arbetar med att
genomföra aktiviteter som ankommer oss enligt de åtaganden som
Finspångs kommun därmed åtar sig och som ligger i linje med antagen
strategisk plan för 2021 - 2023.
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Deklaration för en stark demokrati
Bakgrund
År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Vårt
demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands
historia, utveckling och välstånd.
Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati och dess hundraåriga historia.
Samtidigt ska vi minnas att kampen om vem som ska inkluderas i demokratin har
fortsatt långt efter 1921. Att fortsätta utveckla demokratin är nödvändigt idag,
liksom det var för 100 år sedan.
Trots att demokratin står sig stark i Sverige finns det flera hot som måste tas på stort
allvar. Runt om i världen utmanas och försvagas demokratier.
I Sverige står många människor utanför som varken deltar eller är delaktiga.
Samtalsklimatet hårdnar och antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga.
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att planera, samordna och genomföra
en samling av insatser och aktiviteter för att stärka demokratin. Under rubriken Vår
demokrati – värd att värna varje dag samlar vi aktörer som vill bidra till att stärka och
utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100
åren.
Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick
och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.
Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i
kommitténs arbete med att etablera en nationell samling Vår demokrati – värd att
värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år
och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De
aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de
åtaganden som anges i deklarationen. Ambitionen är att ett stort antal aktörer
kommer att skriva under deklarationen.
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Aktörernas åtaganden
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och
rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig
stark även i framtiden genom att:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska
systemet,
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och bidra till ett
samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.
Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden.
Demokratin får aldrig tas för given.
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Kommunstyrelsen

Demokrativecka
Bakgrund
Finspångs kommun har ställt sig bakom deklarationen ”Vår demokrati – värd att
värna varje dag” där aktörer som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i
Sverige inbjuds. Det betyder att säkra att demokratin står sig stark även de
kommande 100 åren. I och med detta har kommunen förbundit sig att de
kommande åren:
” att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och
rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig
stark även i framtiden genom att:
• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska

systemet,
• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
• bidrar till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.”

Dessa intentioner i deklarationen återfinns också – och rimmar väl med - vad som
anges i kommunens strategisk plan och budget under de globala målen i Agenda
2030 som de är formulerade under ”Mål 16 - Fredliga och inkluderande

samhällen” där
”Finspångs kommun prioriterar: att utveckla den politiska arenan, folkbildning,
samspela med föreningar, civilsamhället och myndigheter, kommunikation,
information. Det gör vi genom att:
-

Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer hinder för att
delta i det demokratiska samhället.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghetsskapande
myndigheter och - organisationer.
Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället och föreningar som
bärs upp av - demokratiska värderingar.
Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot mot demokratin.
Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett deltagande i det
demokratiska samhället för att stärka delaktigheten för alla.
Vi arbetar för att motverka våld i alla former.
Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga för alla och
undanröjer hinder för att delta i det demokratiska samhället.”

Demokratistuga och demokrativecka i Finspång 16 – 23 juni 2021
Finspångs kommun har av Länsstyrelsen i Östergötland utsetts att tillsammans med
Linköpings kommun vara värd för satsningen inom demokratidelarationen vara
värd för kommitténs Demokratistuga 16 – 23 juni. (se bifogade intresseanmälan och
beslut från Länsstyrelsen i Östergötland och beskrivning av vad Demokratistugan är
för något).
Finspångs kommun vill göra denna vecka till ett större arrangemang – en
”Demokrativecka” som uppmärksammar och tydliggör demokratifrågan i ett
bredare perspektiv. Detta ger kommunen en unik möjlighet att lyfta fram
demokratin på det internationella, nationella, regionala och lokala planet där olika
perspektiv på demokratins betydelse och yttringar ges uppmärksamhet. Detta gör
att under en vecka kommer Finspångs kommun ta en aktiv och tydlig ställning för
demokratin och vad demokrati betyder i ett brett perspektiv.
Det är viktigt att denna vecka visar på demokratins bredd i dess olika former.
Angelägna teman för veckan är att lyfta fram demokratins historiska rötter och
demokratins ställning idag och i framtiden, den politiska demokratin, föreningslivets
demokratiska grund, kulturens betydelse för demokrati, medborgardialog och
medborgarinitiativ och demokrati i ett internationellt perspektiv. Särskilt behöver
demokratins framtid lyftas upp med ett särskilt fokus på ungdomars engagemang
och delaktighet.
Får demokratiutveckling och det demokratiska samtalet kosta något – eller
är den självklar och gratis?
Demokratin i Sverige fyller i år 100 år om man utgår från det år då även kvinnor
fick rösträtt. Idag vore det otänkbart att utesluta människor från sin demokratiska
rätt att rösta, välja företrädare och därmed påverka vem som ska representera oss i
riksdag, region och kommun – och även via EU i ett större sammanhang.
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Samtidigt är det angeläget och viktigt att lyfta fram att demokrati betyder så mycket
mer; vi deltar alla i demokratiska fora i våra idrotts- och andra intresseföreningar,
fackföreningar, eller religiösa och politiska samlingar och
välgörenhetsorganisationer. Demokratiska initiativ tas genom medborgarförslag,
genom att intressegrupper lyfter fram grupper som behöver ” ses och synas”
(HBTQ, funktionshindrade, etc) som alla utgår från ett demokratiskt perspektiv: att
lyfta fram frågorna, argumentera, vinna förtroende och påverka. Det är det
perspektivet Finspångs kommuns demokrativecka ska synliggöra och
uppmärksamma.
I och med detta initiativ till en lokal demokrativecka mellan den 16 – 23 juni vill vi
lyfta fram detta breda perspektiv på demokratin – i går, idag och framförallt med
fokus på morgondagen. Demokratin må ha sina brister – alla andra styrelseskick har
dock inte presterat ”så mycket bättre”. Därför måste demokratin få kosta även i
Finspång. Vi föreslår därför att Finspångs kommun avsätter en budgetram för
denna vecka på 200 000 kronor för att täcka de kostnader som en sådan vecka
innebär. (Exempelvis praktiska arrangemang, el – och ljudkostnader, lokalkostnader,
föreläsare, mm).
Finspångs kommun avsätter i sin årsbudget medel för olika utvecklingsprojekt.
Även demokratin behöver utvecklas och ges uppmärksamhet. Vi föreslår därför att
200 000 kronor anslås från kommunens utvecklingspott för 2021 för att
uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum och för att genomföra Finspångs
demokrativecka 2021. I potten finns vid skrivandet 2,759 mkr.
Politisk referensgrupp
Som politisk referensgrupp för demokrativeckans program föreslås
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens respektive presidier.
Arbetsgrupp
Tematiken avgör representation från varje sektor som ska delta i planering och
utformning av program för respektive dag. Förvaltningen ges i uppdrag att utse
sammanhållande tjänstepersoner som ges i uppdrag och mandat att efterfråga
nödvändiga resurspersoner.
Ekonomisk ram och finansiering
Budgeten för Demokrativeckan ska hålla sig inom en ram om 200 000 kronor
finansierat
från kommunens utvecklingspott.
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Förslag till beslut
Vi, Berit Martinsson och Ulrika Jeansson, föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
Att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med presidierna i
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen

-

planera och genomföra en demokrativecka i Finspång mellan den 16 – 23
juni 2021 med utgångspunkt från ovanstående tematik, de åtaganden som
Finspångs kommun åtagit sig genom undertecknandet av ”Deklarationen
för en stark demokrati” och som ligger i linje med antagen strategisk plan
för 2021 – 2023, Mål 16.

-

Att utse presidierna i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som
politisk referensgrupp.

-

Att förvaltningen tillskapar en sektorsövergripande planerings- och
genomförandegrupp för veckan utifrån kompetens och bidrag utifrån
veckans tematik och att deltagandet är att betrakta som ett
sektorsgemensamt prioriterat uppdrag.

-

Att anslå 200 000 kronor som budget för demokratveckans kostnader
finansierat från kommunens utvecklingspott.
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Frågor och svar Demokratistugan
Varför en Demokratistuga?
Demokratistugan är navet i kommitténs kunskapskampanj om demokratin.
Demokratistugan ska bidra till att öka kunskapen om demokratin. Den ska spegla
olika aspekter av Sveriges demokrati och locka till nyfikenhet, engagemang och
fördjupning.
Demokratistugan, som storleksmässigt (8450x3090 mm) upptar en yta av två
traditionella valstugor men dyker upp i en mellanvalsperiod, fokuserar på att
uppmärksamma demokratin.
Vad kommer Demokratistugan att innehålla?
Demokratistugan kommer att behandla demokratins samtid, framtid, historia och
även belysa den lokala demokratin.
Tanken är att Demokratistugan inte bara ska vara en ett mobilt kunskapscenter om
demokratin utan att den även ska användas för mindre seminarier, workshops och
liknande aktiviteter om demokratin som utformas och planeras lokalt. På stugan
kommer det att finnas plats (en anslagstavla) för att visa det lokala programmet
samt för att komplettera med det lokala demokratiperspektivet. Demokratistugan
ska ge en relevant mötesanledning på temat demokrati.
Demokratistugan ska även kunna vara upplyst och ger möjlighet för besökare att
kika in när stugan är stängd. Till skillnad från en traditionell valstuga kommer även
baksidan och sidoväggarna att vara intressanta.
Vem ska besöka den? Vilka är målgrupperna?
Tanken är att Demokratistugan ska besökas av boende och besökare i länet,
skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi. Den ska
placeras strategiskt för att få många besökare och för att bidra till kunskap och
medvetenhet om demokratin.
Med anledning av coronaviruset kommer ca 6 personer (anpassas efter
coronaläget) att kunna vistas i stugan samtidigt. Stugan kan användas för mindre
seminarier, workshops och samtal. Det finns både fönster och dörrar att öppna och
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eftersom turnén förläggs mars-oktober är vår förhoppning att altanen utanför
stugan kommer att nyttjas i diverse olika sammanhang såsom vid debattsamtal,
möten eller för att bjuda på kaffe och samtala om demokratin.
Hur ska Demokratistugan transporteras runt i landet?
Demokratistugan väger ca 6 ton och behöver förflyttas med kranbil. Vår strävan är
att transporten ska ske så miljövänligt som möjligt. Kommittén kommer att göra alla
bokningar till och från länen och stå för den kostnaden.
Vad förväntas länsstyrelserna göra?
Tanken är att länsstyrelsen ska står värd för stugan i sitt län. Inför besöket behöver
en planering göras om hur Demokratistugan ska användas. Länsstyrelsen
tillsammans med regioner, kommuner, det lokala civila samhället och andra aktörer
har här möjligheten att bygga upp ett intressant och spännande program för
allmänheten om demokratin. Det kan vara praktiskt att tillsätta två arbetsgrupper,
en som hanterar praktiska frågor om till exempel var Demokratistugan ska placeras,
tillstånd, elförsörjning, bemanning och logistik, och en som lägger ett program för
hur Demokratistugan bäst kan användas och vilka aktörer i länet som ska medverka
och arrangera evenemang för allmänheten i stugan.
Kommittén Demokratin 100 år kommer att försöka delta i planeringen men
ägandeskapet behöver finnas lokalt.

Vem har designat Demokratistugan?
Företaget Fabel (www.fabel.se) gör själva utställningen. Unna Design står för design
och konstruktionsritningar av stugan.
Vad kostar det att ta emot Demokratistugan?
Kommittén står för kostnaden av Demokratistugans transport till och från länet.
Länsstyrelsen står för den transportkostnad som uppstår om länsstyrelsen vill att
stugan flyttas inom länet. Länsstyrelsen står även för kostnader för annat som
behövs för programgenomförandet såsom tillstånd, elektricitet och internet.
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Hur bemannas Demokratistugan?
Under den tid Demokratistugan är öppen behöver den vara bemannad. Kommittén
har inte resurser att bemanna stugan och tanken är därför att Länsstyrelsen
tillsammans med kommunen/regionen och civilsamhällesorganisationer tillsammans
hittar en lösning på hur Demokratistugan ska bemannas. Det skulle t.ex. kunna vara
så att man alternerar ansvaret mellan några olika aktörer. Generellt tror vi att det är
en god idé att personal från länsstyrelsen, regionen och kommunen bemannar
Demokratistugan.
Stugan har lås som låses efter sista programpunkt varje dag. Vi räknar i dagsläget
inte med att annan bevakning eller säkerhet behövs.
Utöver förhållningsregler gällande Covid-19 kommer det att finnas enkla manualer
och instruktioner för den eller de personer som bemannar stugan.

Hur påverkas Demokratistugans turné av Covid-19?
I likhet med all annan utåtriktad verksamhet påverkas Demokratistugans turné
av Covid-19. Från början var planen att turnén skulle starta under hösten 2020
men på grund av rådande coronaläge har vi skjutit upp starten till våren 2021.
Vår förhoppning är att stugan ska besöka samtliga län från mars till oktober
under 2021.
Kommittén för kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten (FHM) och följer
myndighetens uppdateringar och rekommendationer. Utifrån FHM:s
rekommendationer gör kommittén bedömningen att turnén bör kunna
genomföras under rådande omständigheter men med vissa justeringar. Vi
fortsätter att följa FHM:s rekommendationer och utvecklingen av smittläget vilket
gör att denna bedömning kan komma att ändras.
Vi alla behöver hjälpas åt genom att följa FHM:s rekommendationer. Åtgärder för
att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att vi:
• sätter upp information till besökare,
• markerar avstånd på golvet,
• möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
• hittar fler lösningar än att samlas i stugan, ex. även håller digitala möten,
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• alltid erbjuder handsprit,
• undviker att många personer samlas samtidigt i stugan,
• är noggranna med städningen av stugan invändigt.

Troligtvis kommer flera aktiviteter förläggas utanför/i anslutning till stugan och
det skulle även kunna bli aktuellt att vistas i annan lokal än själva stugan om man
vill arrangera ett möte för en lite större grupp. I stugan kommer ca 6 personer
kunna vistas samtidigt (anpassas efter coronaläget) och det är möjligt att slussa
människor genomstugan med visst intervall eller samla en mindre grupp
människor under ex. en workshop eller miniseminarium.
Kommittén kommer at ta fram förhållningsregler för besökare av stugan samt till
alla som ska stå värd för eller hålla i aktiviteter i anslutning till stugan. Vi fortsätter
att ha en löpande dialog med FHM och alla länsstyrelser kring detta.
Det är bra för oss alla att vara uppdaterade om FHM:s riskbedömningsverktyg
som också kommer att utgöra grunden i de förhållningsrestriktioner som vi
kommer att ta fram till ansvariga och besökare av stugan:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
Punkter att tänka på gällande programläggning:
•

Tillsätt en planeringsgrupp som ansvarar för innehållet av programmet.

•

Prioritera det lokala engagemanget i programläggningen.

•

Det sammantagna programmet ska tilltala många målgrupper.

•

Lyft fram lokala demokratiutmaningar (t.ex. press, valdeltagande,
demografi).

•

Samarbeta lokalt med kommuner, civilsamhällesorganisationer, näringsliv
m.fl. för att skapa ett varierat och lokalt förankrat program.

•

Prioritera kommuner/orter/områden med lågt valdeltagande när så är
möjligt.

•

Stugan är tänkt att fungera som samlingspunkt för firandet men med
rådande smittläge kommer vi att behöva tänka ”utanför stugan”. Det kan
exempelvis vara bra att redan nu börja fundera på olika digitala lösningar.
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Punkter att tänka på gällande det praktiska mottagandet av stugan:
• Polistillstånd för användande av offentlig plats,
• Kommunalt tillstånd för fristående bod 30 kvm, varav 24 för bod och
övrigt för ramp och avsats,
• Anslutningspunkt för el,
• Lokal projektledare som möter transporten,
• Eventuellt hyra lokal i närheten av stugan om man behöver/vill vara fler
än 6 personer inomhus samtidigt för något arrangemang.
• Planera för bemanning av stugan.

Vilka länsstyrelser har bokat Demokratistugan under 2021?
I dagsläget har följande 12 länsstyrelser bokat Demokratistugan (samtal om bokning
förs med flertalet av de övriga):
Mars: Kalmar
April: Skåne
Maj: Värmland, Dalarna, Uppsala, Örebro
Juni: Östergötland
Augusti/september: Västerbotten, Norrbotten
September: Västernorrland, Gävleborg
Oktober: Kronoberg

Vad kan kommittén Demokratin 100 år erbjuda för stöd?
Kommittén kan erbjuda stöd i planering och genomförande av besöket,
ägarskapet behöver dock länsstyrelserna själva ha. Kansliet kan stå för
transporten till och från länet samt metodmaterial och övningar i stugan. I den
mån det är möjligt kommer vår ordförande Peter Örn och/eller våra
demokratiambassadörer kunna vara med under någon programpunkt hos varje
länsstyrelse. Kontakt till andra aktörer som också är intresserade av att delta/få
besök av stugan kommer vi att vidareförmedla till länsstyrelserna, ex. flera
kommuner, Studieförbunden, TCO, SKR, Forum för levande historia och flera
civilsamhällesaktörer. Kansliet kan även undersöka möjligheten av
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statsrådsbesök i samband med Demokratistugans turné. Vi ser även över
möjligheten att stötta upp med lokalt nedbrytbar statistik från SCB till respektive
länsstyrelse.
Kommittén planerar att kalla till ett erfarenhets- och inspirationsmöte i slutet av
november för de länsstyrelser som bokat stugan för att skapa en möjlighet till att
dela information, inspiration, tips och idéer. Vi återkommer med Skypeinbjudan.
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Datum

2020-12-07

Handläggare

Mats Johansson
Ledningsstrateg
0706195106
mats.johansson@finspang.se

Demokratistuga 2021
Finspångs kommun ansöker härmed om att få vara värd för 2021 års
demokratistuga i Östergötland

Varför Finspång?
Finspång vill framhålla följande motiv för att välja Finspångs kommun som värd:

1. För att Finspång utgår från ett hållbarhetsperspektiv i sin ledning och
styrning, För andra året i rad tar vi avstamp i de 17 globala målen när vi
ger uppdrag och leder vår verksamhet! I mål 16 som handlar om
demokrati och inkludering säger den strategiska planen att:
”För Finspångs kommun betyder mål 16 att:
Finspångs kommun prioriterar: utveckla den politiska arenan,
folkbildning, samspel med föreningar, civilsamhället och myndigheter,
kommunikation, information. Och så här gör vi;

-

Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer hinder för
att delta i det demokratiska samhället.
Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghetsskapande
myndigheter och - organisationer.
Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället och föreningar
som bärs upp av - demokratiska värderingar.
Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot mot demokratin.
Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett deltagande i det
demokratiska samhället för att stärka delaktigheten för alla.
Vi arbetar för att motverka våld.
Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga för alla och
undanröjer hinder för att delta i det demokratiska samhället.”

2. Vår Demokratiberedning – en beredning under Kommunfullmäktige –
arbetar just nu och under 2021 med ett uppdrag som handlar om hur våra
politiska organ på ett bättre sätt kan hitta former och forum för att öka
inflytande och delaktigheten för ungdomar.

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
Organisationsnummer 212000-0423
www.finspang.se

Telefon 0122-850 00
Fax 0122-850 33
kommun@finspang.se
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Beredningen kommer att genomföra dialoger med både ungdomar och
förtroendevalda hur detta kan ske på ett nytt sätt. Här gäller det att också
hitta nya och otraditionella former för dialog och kontakt – inte minst
genom att ta tillvara och utveckla digitaliseringens möjligheter.
3. Att bli vald som värd kommer att sätta demokratifrågorna i fokus på ett
tydligt sätt och också skapa en ökad motivation för oss att internt och
extern framhålla demokratiska värderingar. Att få tillgång till
demokratistugan ger oss en möjlighet och en mötesplats för att visa upp
vårt demokratiarbete och ge oss ett annorlunda sätt att möta medborgare
och organisationer för att för angelägna samtal och fånga in nya idéer på
hur den demokratiska dialogen kan förnyas.
Att få detta förtroende skulle ge oss styrka, mod och utmanar oss att
utveckla nya former för den demokratiska dialogen. Detta är viktigt för
oss ur flera perspektiv: för att stärka demokratin som allt oftare
ifrågasätts inte minst i en värld av ”fake news”, för att möjliggöra nya sätt
för fler att delta i det demokratiska samtalet och för att modernisera våra
former för politisk ledning och styrning.

Vänligen

För Finspångs kommun
Mats Johansson

2 (2)
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Beslut
2020-12-11

sid 1 (2)

Beslut om demokratistugan i Östergötland
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att samverka med Linköping och Finspång kommun rörande placering
av demokratistugan 2021.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Östergötland kommer att vara värd för demokratistugan från Kommittén
demokratin 100 år under juni 2021. Till detta arbete har Länsstyrelsen tillfrågat länets
kommuner om de vill vara värdar för demokratistugan samt anordna demokratiaktiviteter i
samverkan med myndigheten.
Fem kommuner – Vadstena, Mjölby, Norrköping, Linköping och Finspång – har anmält
intresse samt skickat in en kort beskrivning om varför de vill vara värd för stugan tillsammans
med Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har valt att bekosta att ha Demokratistugan på två ställen i länet för att kunna
sprida arbetet geografiskt i länet. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det resurs- och
tidsmässigt är möjligt att ha demokratistugan på två ställen i länet.

Motivering till beslutet
Demokrati görs och stärks i mångt och mycket lokalt. Länsstyrelsen har därför velat ha en
geografisk spridning på var stugan kommer att placeras i länet, något som således har varit ett
kriterium vid val av ort för placering av stugan. Länsstyrelsen har även velat ge möjlighet till
kommuner av olika storlek att vara värd för demokratistugan.
I övrigt har Länsstyrelsen utgått ifrån de motiveringar som kommunerna lämnat in samt hur
väl de stämmer överens med myndighetens egna prioriteringar för demokratiarbetet.
Finspångs kommun beskriver i sin ansökan sitt pågående demokratiarbete och hur det är
kopplat till andra hållbarhetsfrågor inom Agenda 2030 vilket är ett gediget och intressant
arbete och sammanhang att lyfta in demokratistugan i. Kommunen har via sin ansökan även
visat att de har ett starkt stöd från ledningen för sin ansökan och att de har resurser som
kommer att arbeta med den här frågan, något som är en viktig del i ett lyckat arrangemang.
Finspångs kommun lyfter därtill att de önskar fokusera bland annat på ungdomars delaktighet,
någon som överensstämmer väl med Länsstyrelsens prioriteringar som myndigheten gjort i
deklarationen för en stark demokrati.
Linköpings kommun har i sin ansökan visat på att de har en befintlig förvaltningsövergripande
organisation som kan stödja arbetet med demokratistugan. Demokratistugan skulle därtill
även kunna förstärka kommunens långtgående planer på att fira demokratin 100 år på flera
andra sätt genom olika arrangemang, kommunikativa insatser samt firandet av Linköpings
Stadshus 100 år. Kommunen har även tidigare arbete som är intressanta att lyfta in i

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

TELEFON:

TELEFAX:

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

010-223 50 00

013-10 13 81

E-POST:

WEBBPLATS:

ORGANISATIONSNUMMER:

ostergotland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/ostergotland

202100-2270
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demokratiarbetet så som medborgardialog samt samverkan med civilsamhället bland annat
tillsammans med Linköpings universitet. I Linköping finns även andra aktörer som har planer
att fira demokratin 100 år vilka skulle kunna förstärka ett arrangemang i Linköping. Exempel
på detta är Östergötlands museum.
Linköpings och Finspångs kommuners relativa avstånd till varandra samt kommunernas olika
storlek ger även en bra spridning regionalt av insatser i länet.
Det är Länsstyrelsens förhoppning att flera kommuner kommer att kunna delta i arbetet med
Demokratin 100 år utan att ha en demokratistuga i sin kommun och Länsstyrelsen avser
arbeta för att underlätta detta genom att exempelvis sprida digitala evenemang samt verka för
att underlätta deltagande även i andra kommuners arrangemang.

Information
Länsstyrelsen har i tillägg till regleringsbrevet fått i uppdrag att arbeta med demokrati. Utifrån
det uppdraget har Länsstyrelsen valt att skriva under Kommittén demokratin 100 års
deklaration i vilket myndigheten gjort olika åtaganden för att verka för en stark demokrati. Att
vara värd för demokratistugan är ett led i detta arbete.
För mer information om demokratistugan se www.vardemokrati.se

Beslutande
Beslutet har fattats av Landshövding Carl Fredrik Graf.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Fredrik Björkman

2020-05-28
Dnr KS.2019.0560
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande Golv Metallen
Beskrivning av ärendet
Investeringen avser förändring av golv i förråd och omklädningsrum plan 2
Metallen. Tidigare asfalt nu fogfritt golv. Vallonbygden använde en av sina
ramavtalsentreprenörer till åtgärden. Slutbesiktning skedde 2019-04-01.
Avsatt investeringsbelopp 225 000 kr
Den slutlig investeringskostnaden uppgick till 225 000 kr
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning investeringsmedgivande Golv Metallen
2. Att hyresökning fastställs till 17 167 kr/år för sektor Vård och omsorg
3. Att differens mellan faktisk och annuitetsberäknad kapitalkostnad
finansieras ur kommungemensamma medel med 2 333 kr

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Handläggare: Bengt Lundqvist
2019-04-15

Till
Kommunstyrelsen

Slutredovisning av projekt 1529 renovering golv Metallen plan 2 Hemtjänst
Bakgrund

Hemtjänst har ett förråd på plan 2 som användes som lager av
förbrukningsmaterial. Utrymmet används också som omklädningsrum.
Golvet består av asfalt eftersom det från början var garage plats där.

Genomförande Vallonbygden har använt en av sina ramentreprenörer för att lägga ett fogfritt golv
på hela ytan.
Efterkontroll

Slutbesiktning och godkännande ägde rum 2019-04-01

Ekonomi

Den slutliga investeringskostnaden uppgår 225 000 kr.

Finspång d.s.o

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bergslagsvägen 6
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588

Hans-Erik Olofsson

Patrick Eriksson

VD

Fastighetschef
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Golv på Metallen

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2019-01
Slutdatum 2019-04

KS.2018.0017-57
9119

Objekt i Anläggningsreskontra

2050

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

225 000 kr
225 000 kr
0 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
17 167 kr
Beräknat utfall
Differens
-17 167 kr

112

Finansiering av hyresförändring
Hur stor del ska hyresgäst betala
Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Fördelning mellan hyresgäst och förvaltade fastigheter

333 810 kr
350 977 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Hyresökning med 17 167 kr per år för sektor Vård och omsorg enligt annuitetsberäknad
kapitalkostnad. Differens mellan faktisk och annuitetsberäknad kapitalkostnad finansieras ur
kommungemensamma medel med 2 333 kr.

Kontering av kapitalkostnad:
ansvar 5420
ve 9100
akt
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Komponentindelning och annuitetskostnadsspecifikation
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:

Golv på Metallen

Internränta

225 000 kr

Komponentindelning Vallonbygden
Komponent

Kommentar

Stomme ej avskriv
Stomme
Fasad
Fönster
Ytterdörrar
Tak
EL
VA
Ventilation
Ventilationsagregat
Grund/bottenplatta
Innerväggar
Snickerier
Målning och komplettering
Golv Ytskikt
Markarbeten
Utomhusmiljö
Övrigt

Annuitetsberäkning

Kostnad (kr)

225 000 kr

Kvar att fördela

2,00%

225 000

Livslängd år Andel
60
40
40
40
40
30
30
30
20
0
10
10
10
15
20
20
20

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Fördelade kostn. kostn+fördelat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

kr

Annuitet

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225 000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 167
0
0
0
0

225 000 kr

17 167 kr

Avskriv
ej ber
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ej ber
0
0
0
15 000
0
0
0
ej ber

15 000 kr

Ränta 2,0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 500
0
0
0
0

4 500 kr
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Ny hyresberäkning
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:

Golv på Metallen
225 000 kr
inklusive byggränta

Beräkning
Total investering
Ränta

225 000 kr
3,50%

Annuitetsberäkning
Annuitet

Ja
17 167 kr

Annuitetsberäkning innebär att en jämnt fördelad betalningsström förväntas. Detta till skillnad
från stora räntekostnader i början och mindre mot slutet av investeringens livslängd.

Kan investeringen anses ingå i dagens hyresnivå

Ev. Tillkommande driftkostnad
som verksamheten ska betala

Nej

0 kr

Tidigare hyresnivå

333 810 kr

Ny hyresnivå

350 977 kr
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Byggränteberäkning
Projektnamn:

Golv på Metallen

Investeringsutgift

225 000 kr

exkl byggränta

Byggränta beräknas på investeringsprojekt med utgifter över
Startmånad
Slutmånad

2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
Summa

Ska byggränta beräknas:

Nej

2019-01
2019-04

Summa Byggränta

Månad

1 000 000 kr

0 kr
2015
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07
2016-08
2016-09
2016-10
2016-11
2016-12

Summa

2016
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12

Summa

2017
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kolla på hur den kan hitta data automatiskt från kontoutdrag och skippa konto 7906
Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ja
Nej
Delvis

Inom ram för hyresgäst
Överföring av ram från finansförvaltning
Fördelning mellan hyresgäst och förvaltade fastigheter
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2020-05-28
Dnr KS.2019.0560

Fredrik Björkman

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande Berggården
ventilation
Beskrivning av ärendet
Verksamheten för äldreomsorgen samt region Östergötland har otillräcklig och
högljutt ventilationssystem. I lokalerna upplevs temperaturen som kall och
dragig beroende på för höga luftflöden från tilluftdon.
Vallonbygden har ersatt 5 ventilationsaggregat med ett nytt behovsstyrt
ventilationssystem. Den totala luftomsättningen har ökats med ca 30 %.
Ventilationssystemet har försetts med lägre ljudnivå än <30dB.
Driftbesparingen i projektet beräknas till 59 373 kWh per år.
Kalkylerad investering: 2 800 000 kr
Slutlig investeringskostnad: 2 813 157 kr
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 132 000 kr och
kostnader för internränta med 56 000 kr per helår.
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning investeringsmedgivande Berggården
ventilation
2. Att finansiering med 188 035 kr per år sker genom ramöverföring från
finansförvaltning

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

Berggården Ventilation

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2019-12

KS.2019.0017-1
9133

Objekt i Anläggningsreskontra

2410

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 813 157 kr
2 800 000 kr
-13 157 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
188 035 kr
Beräknat utfall
Differens
#VÄRDEFEL!
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Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 132 000 kr per helår och kostnader för
internränta med 56 000 kr per helår baserat på internränta om 2,0%.

Kontering av kapitalkostnad:
ansvar 5420
ve 9100
akt
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Komponentindelning och annuitetskostnadsspecifikation
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:

Berggården Ventilation
2 813 157 kr

Internränta

Komponentindelning Vallonbygden
Komponent

Kommentar

Stomme ej avskriv
Stomme
Fasad
Fönster
Ytterdörrar
Tak
EL
VA
Ventilation
Ventilationsagregat
Grund/bottenplatta
Innerväggar
Snickerier
Målning och komplettering
Golv Ytskikt
Markarbeten
Utomhusmiljö
Övrigt

Kostnad (kr)

200 000,00 kr
50 000,00 kr
1 993 157,00 kr

500 000,00 kr
70 000,00 kr

Kvar att fördela

2 813 157

2,00%

Annuitetsberäkning
Livslängd år Andel
60
40
40
40
40
30
30
30
20
0
10
10
10
15
20
20
20

0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
2%
71%
0%
0%
0%
18%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Fördelade kostn. kostn+fördelat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

kr

0
0
0
0
0
0
200 000
50 000
1 993 157
0
0
0
500 000
70 000
0
0
0
0
0

2 813 157 kr

Annuitet
0
0
0
0
0
0
8 755
2 189
87 249
0
0
0
54 572
7 640
0
0
0
0
0

160 405 kr

Avskriv
ej ber
0
0
0
0
0
6 667
1 667
66 439
0
ej ber
0
50 000
7 000
0
0
0
0
ej ber

131 772 kr

Ränta 2,0%
0
0
0
0
0
0
4 000
1 000
39 863
0
0
0
10 000
1 400
0
0
0
0
0

56 263 kr

122

Kommunens kostnader
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:
Komponent

Berggården Ventilation
0 kr
Kommentar

Byggränta
Förstudie

Summa:
Summa:

Tillkommande driftkostnader- Specifiera

Summa

Internränta
Kostnad (kr)

Livslängd år

0 kr
0 kr

fördelas
fördelas

0 kr

Andel

Fördelade kostn. kostn+fördelat

Avskriv

Annuitet

ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber

-

2 813 157 kr

3,50%

kr

-

kr

0 kr

2 813 157 kr

-

kr

160 405 kr

Ränta 2,0%
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber

-

kr

131 772 kr

-

kr

56 263 kr

Kostnad

0
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Ny hyresberäkning
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:

Beräkning
Total investering
Ränta
Annuitetsberäkning
Avskriv+ränta

Berggården Ventilation
2 813 157 kr
inklusive byggränta

2 813 157 kr
3,50%
Nej
188 035 kr

Annuitetsberäkning innebär att en jämnt fördelad betalningsström förväntas. Detta till skillnad
från stora räntekostnader i början och mindre mot slutet av investeringens livslängd.

Kan investeringen anses ingå i dagens hyresnivå

Ev. Tillkommande driftkostnad
som verksamheten ska betala

0 kr

Tidigare hyresnivå

0 kr

Ny hyresnivå

Nej

188 035 kr
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Byggränteberäkning
Projektnamn:

Berggården Ventilation

Investeringsutgift

2 813 157 kr

exkl byggränta

Byggränta beräknas på investeringsprojekt med utgifter över
Startmånad
Slutmånad

2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
Summa

Ska byggränta beräknas:

Ja

1900-01
2019-12

Summa Byggränta

Månad

1 000 000 kr

0 kr
2015
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07
2016-08
2016-09
2016-10
2016-11
2016-12

Summa

2016
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12

Summa

2017
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kolla på hur den kan hitta data automatiskt från kontoutdrag och skippa konto 7906
Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ja
Nej
Delvis

Inom ram för hyresgäst
Överföring av ram från finansförvaltning
Fördelning mellan hyresgäst och förvaltade fastigheter
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Fredrik Björkman

2020-05-28
Dnr KS.2019.0560

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande Metallen
ventilation plan 3
Beskrivning av ärendet
Behovet har uppstått beroende på att förskolorna på plan 3 i Metallen har haft
problem med ventilation, belysning och höga ljudnivåer.
Åtgärden genomfördes genom installation av två separata ventilationssystem för
förskoleavdelningarna. Nya ljudabsorbenter tillfördes lokalerna samt uppsättning
av nya dimningsbara belysningar.
Kalkylerad investering: 2 000 000 kr
Redovisad investeringskostnad 1 935 422 kr
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar och internränta med
137 389 kr per helår.

Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning investeringsmedgivande Metallen
ventilation plan 3
2. Att finansiering av driftkostnaden 137 389 kr per helår sker genom
ramöverföring från finansförvaltning
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Metallens förskola ventialtion

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2019-02
Slutdatum 2019-10

KS.2019.0017-1
9134

Objekt i Anläggningsreskontra

2050

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

1 935 422 kr
2 000 000 kr
64 578 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
137 389 kr
Beräknat utfall
Differens
-137 389 kr

129

Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 99 000 kr per helår och kostnader för
internränta med 39 000 kr per helår baserat på internränta om 2,0%.

Kontering av kapitalkostnad:
ansvar 5420
ve 9100
akt

130

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Komponentindelning och annuitetskostnadsspecifikation
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:

Metallens förskola ventialtion
1 935 422 kr

Internränta

Komponentindelning Vallonbygden
Komponent
Stomme ej avskriv
Stomme
Fasad
Fönster
Ytterdörrar
Tak
EL
VA
Ventilation
Ventilationsagregat
Grund/bottenplatta
Innerväggar
Snickerier
Målning och komplettering
Golv Ytskikt
Markarbeten
Utomhusmiljö
Övrigt

Kommentar

Kostnad (kr)

250 000,00 kr
585 422,00 kr
500 000,00 kr
50 000,00 kr
200 000,00 kr
50 000,00 kr
50 000,00 kr

plock undertak
Kvar att fördela

250 000,00 kr
1 935 422

2,00%

Annuitetsberäkning
Livslängd år Andel
60
40
40
40
40
30
30
30
20
0
10
10
10
15
20
20
20

0%
0%
0%
0%
0%
0%
13%
0%
30%
26%
0%
3%
10%
3%
3%
0%
0%
13%
0%
100%

Fördelade kostn. kostn+fördelat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

kr

0
0
0
0
0
0
250 000
0
585 422
500 000
0
50 000
200 000
50 000
50 000
0
0
250 000
0

1 935 422 kr

Annuitet
0
0
0
0
0
0
10 944
0
25 627
29 979
0
5 457
21 829
5 457
3 815
0
0
14 989
0

118 096 kr

Avskriv
ej ber
0
0
0
0
0
8 333
0
19 514
25 000
ej ber
5 000
20 000
5 000
3 333
0
0
12 500
ej ber

98 681 kr

Ränta 2,0%
0
0
0
0
0
0
5 000
0
11 708
10 000
0
1 000
4 000
1 000
1 000
0
0
5 000
0

38 708 kr
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Kommunens kostnader
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:

Metallens förskola ventialtion
0 kr

Komponent

Kommentar

Byggränta
Förstudie

Summa:
Summa:

Tillkommande driftkostnader- Specifiera

Summa

Internränta

Kostnad (kr)

Livslängd år

0 kr
0 kr

fördelas
fördelas

0 kr

Andel

Fördelade kostn. kostn+fördelat

Avskriv

Annuitet

ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber

-

1 935 422 kr

3,50%

kr

-

kr

0 kr

1 935 422 kr

-

kr

118 096 kr

Ränta 2,0%
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber
ej ber

-

kr

98 681 kr

-

kr

38 708 kr

Kostnad

0
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Ny hyresberäkning
Investeringens namn:
Investeringsbelopp:

Beräkning
Total investering
Ränta
Annuitetsberäkning
Avskriv+ränta

Metallens förskola ventialtion
1 935 422 kr
inklusive byggränta

1 935 422 kr
3,50%
Nej
137 389 kr

Annuitetsberäkning innebär att en jämnt fördelad betalningsström förväntas. Detta till skillnad
från stora räntekostnader i början och mindre mot slutet av investeringens livslängd.

Kan investeringen anses ingå i dagens hyresnivå

Ev. Tillkommande driftkostnad
som verksamheten ska betala

0 kr

Tidigare hyresnivå

0 kr

Ny hyresnivå

Nej

137 389 kr
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Byggränteberäkning
Projektnamn:

Metallens förskola ventialtion

Investeringsutgift

1 935 422 kr

exkl byggränta

Byggränta beräknas på investeringsprojekt med utgifter över
Startmånad
Slutmånad

2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
Summa

Ska byggränta beräknas:

Nej

2019-02
2019-10

Summa Byggränta

Månad

1 000 000 kr

0 kr
2015
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07
2016-08
2016-09
2016-10
2016-11
2016-12

Summa

2016
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12

Summa

2017
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kolla på hur den kan hitta data automatiskt från kontoutdrag och skippa konto 7906
Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ja
Nej
Delvis

Inom ram för hyresgäst
Överföring av ram från finansförvaltning
Fördelning mellan hyresgäst och förvaltade fastigheter
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Fredrik Björkman

2020-05-28
Dnr KS.2019.0560

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande
Utrymningsvägar Kulturhus
Beskrivning av ärendet
Kulturhusets verksamhet genomgick en revision gällande utrymning av dess
biosalong. Verksamheten fick endast motta en rullstolsbunden i samband med
evenemang. Efter samråd med verksamheten beslutades att öka kapaciteten till
fyra stolar i samband med evenemang.
Sakkunnighetsutlåtande för brand och tillgänglighet upprättade förslag till åtgärd
innehållande: ramp för utrymning samt inre platsjusteringar i biosalongen.
Kalkylerad investering: 620 000 kr
Slutlig investering: 588 136 kr
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 22 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 12 000 kr per helår baserat på internränta om
2,0%.

Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning investeringsmedgivande Utrymningsvägar
Kulturhus
2. Att investeringens finansiering om 34 000 kr per helår sker genom
ramöverföring från finansförvaltning

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

136

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Kulturhuset utrymningsvägar

Budgetbeslut §

KS.2019.0017-26

Projektnummer

9150

Objekt i Anläggningsreskontra

Startdatum
Slutdatum 2019-10

2043

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

588 136 kr
620 000 kr
31 864 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
33 966 kr
Beräknat utfall
Differens
-33 966 kr
Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 22 000 kr per helår och kostnader för
internränta med 12 000 kr per helår baserat på internränta om 2,0%.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5420
ve 9100
akt
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Helena Wastesson

2020-12-14
Dnr KS.2019.0560

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning pendlarparkering Bävervägen
Beskrivning av ärendet
Syftet med Pendlarparkering Bävervägen var att bygga en ny knutpunkt med
fokus på hela resan konceptet.
Åtgärden resulterade i en anläggning där samtlig linjetrafik i Finspångs kommun
trafikerades. Tillsammans med nya hållplatslägen, cykelparkering med
pumpmöjlighet, pendlarparkering samt väntficka för bussar har fler getts
möjlighet att ställa bilen och välja kollektivtrafiken. Åtgärden har även medfört
en möjlighet att cykla och parkera cykeln på ett säkert sätt i direkt anslutning till
hållplatsläget. Området nyttjas flitigt och parkeringar för både cykel och bil
används frekvent.
Projekteringsunderlaget var felaktigt, vilket upptäcktes under
anläggningsförfarandet. Vilket innebar att man delvis var tvungen att riva och
bygga om. Därav uppstod budgetavvikelse på 1 199 454 kr.
Projektet föranledde en förgävesprojektering om 97 089 kr i form av ett
bristfälligt underlag, som inte gick att använda.
Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 4 199 454 kr varav
kommunens del utgör 2 449 454 kr.
Totalt tillkommande driftkostnad uppgår till 48 400 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 213 967 kronor per år, bidraget från
Trafikverket minskar den årliga kostnaden med 70 000 kr, vilket ger en
nettokostnadseffekt på 143 967 kronor.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilagor: Ekonomisk slutredovisning
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning Pendlarparkering Bävervägen
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Anpassning busshpl Bäverv+ pendlapark.

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2018-12

KS.2015.0331
1865

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 449 454 kr
1 250 000 kr
-1 199 454 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Projekteringsunderlaget var felaktigt, vilket upptäcktes under anläggningsförfarandet. Vilket innebar
att man var tvungen att riva och bygga om.
Kommunen har fakturerat Trafikverket 1 750 000 kr, för bidrag till åtgärden.
Projektet föranledde en förgävesprojektering om 97 089 kr i form av en bristfälligt underlag. Vilket
inte gick att använda.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
192 367 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-192 367 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Invänta antal timmar som ska faktureras

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kapitalkostnader uppgår till 213 967 kr per år varav 129 978kr avser avkrivningar och 83 989 kr avser
intern ränta. Upplösning av statligt bidrag minskar kosnaden med 54 165 kr.

Driftkostnader tillkommer med 48 400 för hållplatslägen, parkering samt belysning.
Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve
2402 (parkering, gc-väg )/ 8320 (hpl)
akt
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Nina Öberg

2021-01-18
Dnr KS.2020.1097

1 (1)

Kommunstyrelsen

Prioriterat uppdrag 2019 - höja kommunens beredskap i
civilt försvar
Beskrivning av ärendet
Kommunerna har utifrån det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen fått i
uppdrag av regeringen att arbeta med planering för höjd beredskap och det civila
försvar som då kan aktiveras. Som ett led i att starta upp det arbetet i Finspångs
kommun valdes civilt försvar som ett prioriterat område för 2019.
Under 2019 genomfördes en rad kunskapshöjande insatser i form av utbildningar,
webbutbildningar och workshops/övningar. Dessa innefattade bland annat
kunskap om grunderna i civilt försvar, lagstiftning och säkerhetsskydd. Det
prioriterade uppdraget rapporterades vid årets slut som utfört till 90% eftersom det
kvarstod ett arbete med att påbörja krigsplacering av personal inom kommunen, i
enlighet med den överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
som tecknats mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet med krigsplacering planerades
till våren 2020, men på grund av Coronapandemin blev det försenat och
genomfördes istället i slutet av 2020.
”Delprojekt krigsplacering” har bestått av en omfattande informationsinsats på
alla nivåer i organisationen och sedan ett genomförande av krigsplaceringar i en
avgränsad verksamhet. Delprojektet är i princip helt genomfört, det som kvarstår
är en mindre del administration. Arbetet med civilt försvar kommer att fortgå,
bland annat i form av "projekt krigsorganisation" som kommer att löpa under
2021. Då analyseras hela organisationen för att sedan kunna forma lämpligaste
organisationsmodell för höjd beredskap.
Med de insatser som har gjorts har kunskapen höjts gällande civilt försvar och
beredskapen har därmed också förbättrats. Dessutom har krigsplaceringar
påbörjats vilket tryggar personalförsörjningen. Därmed anses det prioriterade
uppdraget att höja kommunens beredskap i civilt försvar nu uppfyllt, även om
arbetet med civilt försvar kommer fortgå och utvecklas även i framtiden.
Förslag till beslut
1. Att det prioriterade uppdraget gällande att höja kommunens beredskap i
civilt försvar är slutfört
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Johan Malmberg

2021-02-09
Dnr KS.2021.0124

1 (1)

Kommunstyrelsen

Samverkansavtal 2022–2026 Centrum för
kommunstrategiska studier, CKS
Sammanfattning
Östergötlands kommuner samverkar sedan drygt 20 år med Centrum för
kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet (CKS). Nuvarande
samverkansavtal löper ut vid årsskiftet och ett förslag på nytt avtal har tagits
fram i en gemensam beredningsgrupp, se bilaga. Principen för hur kostnaderna
fördelas mellan kommunerna är oförändrad och uppgick under föregående period
(2017-2022) för Finspångs del till ca. 360 000 kronor per år, baserat på
kommunens befolkning.
Förslag till beslut
1. Att fastställa samverkansavtal 2022–2026 mellan Finspångs kommun och
Centrum för kommunstrategiska studier
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Lina Alm

2021-02-11
Dnr KS.2021.0175

1 (2)

Kommunstyrelsen

Revidering av Strategi för IT-infrastruktur
Sammanfattning
Syftet med Strategi för IT-infrastruktur 2021-2025 är att skapa en långsiktig
strategi för en hållbar, öppen utbyggnad av IT-infrastruktur. Med kunskapen om
hur samhället snabbt har tvingats ställa om under Covid-19 pandemin har kraven
och förväntningarna på olika former av IT-infrastruktur, med snabba, stabila och
pålitliga uppkopplingar ökat markant.
Utöver det har behoven och användandet av digitala tjänster ökat och många
företag och privatpersoner har ändrat sitt sätt att arbeta och umgås under 2020.
Delar av dessa förändringar kommer troligen att kvarstå även när pandemin har
passerat.
Behoven av stabil IT-infrastruktur har genom dessa förändringar troligen aldrig
varit större än vad det är nu.
2025 ska Finspångs invånare ha tillgång till IT-infrastruktur med hög
överföringshastighet vilket innebär att:
 98 procent av invånarna har möjlighet till minst 1 Gbit/s.
 1,9 procent har möjlighet till minst 100 Mbit/s.
 0,1 procent har möjlighet till minst 30 Mbit/s.
För att Finspångs kommun ska nå målet år 2025 kommer fokus fram till 2025
vara att bygga ut IT-infrastruktur på landsbygden. Antigen genom Finet AB eller
genom dialog eller samarbeten med andra aktörer. I detta ingår även målen om
mobila uppkopplingar år 2023 där Finet AB kan vara en aktör för att fibersätta
master. Utöver att öka tillgängligheten och anslutningar på landsbygden kommer
även förtätningar i Finspångs tätort och i övriga orter vara nödvändiga för att nå
målet.
Beskrivning av ärendet
Sedan nu gällande strategi antogs 2017 har flera givande diskussioner förts
mellan förvaltningen och Finet, samt mellan olika möjliga samarbetspartner och
intressenter i Finspång angående utbygganden av IT-infrastruktur. Finet har
genomfört en stor del av den plan som antogs straxt efter den förra strategin,
”Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017-2020” Det som inte genomförts ännu är
främst projekt som planerats efter 2020 eller de projekt som skulle genomföras
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Lina Alm

2021-02-11
Dnr KS.2021.0175

2 (2)

av ett bolag på marknaden med hjälp av stödpengar. Det bolaget beslutade sig
för att inte genomföra sina projekt och drog sig ur utbygganden.
Idag bedöms inte behovet lika stort av en operativ bilaga till strategin som
tidigare då utbyggnadsarbetet både hos Finet och andra aktörer pågår med fokus
att nå målet år 2025.
Denna strategi har uppdaterats med aktuella internationella och regionala
strategier, ny statistik, hänvisningar till nya ägardirektiv och med ett mål att bli
ännu mer strategisk i sin utformning.
Större förändringar i strategin är:
 ansvarsfördelningen är ombearbetad för att vara mer strategisk och inte
operativ.
 kriterierna som avslutade förra strategin har tagits bort då dessa riskerar
att bli till Finspångs kommuns nackdel om Finspångs kommun eller Finet
AB vill söka stödpengar.
 ingen operativ utbyggnadsplan biläggs.
Målbeskrivning och uppföljning
Strategin 2017-2020 fokuserade främst på Finspångs och det nationella målet för
2020, att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s år 2020. Det målet har inte uppnåtts nationellt och inte heller i
Finspång. Orsaken till detta är flera. Dels så har de stödpengar som funnits att
söka inte varit tillräckliga för de omfattade mest svårbyggda områden som finns
kvar att bygga ut till. Dels så omfattar, definieras, 2020 målet faktiska
anslutningar. I mål 3 för 2025 ändras definitionen till att även omfatta ”homes
passed”, det vill säga möjliga anslutningar tillsammans med faktiska
anslutningar.
Finspång kommuns mål är fortsatt att ha en öppen, robust och operatörsneutral,
redundant IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Finspångs kommuns
långsiktiga mål är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet att
ansluta sig till någon form av IT-infrastruktur.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige
1. att fastställa Strategi för IT-infrastruktur 2020-2025
2. att upphäva Strategi för IT-infrastruktur 2017-2020
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Sammanfattning
Det här är en revidering av Strategi för IT-infrastruktur som antogs 2017 med
giltighetstid till 2020.
Strategin för IT-infrastruktur behandlar IT-infrastruktur på samma strategiska sätt
som övriga långsiktiga frågor hanteras i kommunal översiktsplanering. Även om
det bara är några år sedan strategin arbetades fram och antogs har mycket
förändrats sedan dess. Nya och förändrade användningsområden för mobil teknik.
ökade kapacitets- och säkerhetskrav, snabb teknikutveckling samt kopparnätets
nedmontering är några av dessa förändringar. Inte minst Covid-19 och pandemins
kraftiga påverkan på samhället har tydliggjort behov och krav på flexibla
arbetsplatser och digitala mötesformer, säkra och kvalitativa uppkopplingar oavsett
teknik och ökade krav på hastigheter. Det gör att Finspångs kommun fortsatt står
inför nya avvägningar och avgöranden angående IT-infrastrukturen i Finspång.
Idag har Finspångs tätort en väl utbyggd IT-infrastruktur. Det pågår satsningar på
utbyggnad på landsbygden och övriga orter, vilket är en förutsättning för Finspångs
kommuns digitalisering, Finspångs invånares möjlighet att bo och verka där de
själva vill och företagens möjlighet att stanna kvar i Finspång eller möjlighet till nya
etableringar.
Finspångs kommuns mål är att ha en öppen, robust och operatörsneutral,
redundant IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Alla hushåll, företag och
fritidsområden ska ha möjlighet att ansluta sig till någon form av IT-infrastruktur.
2025 ska Finspångs invånare ha tillgång till IT-infrastruktur med hög
överföringshastighet vilket innebär att:
•

98 procent av invånarna har möjlighet till minst 1 Gbit/s.

•

1,9 procent har möjlighet till minst 100 Mbit/s.

•

0,1 procent har möjlighet till minst 30 Mbit/s.

Detta oavsett vilken teknik som används i utbygganden, det vill säga att
utbyggnaden ska vara teknikneutral.
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1. Inledning
Redan 2016 var användandet av uppkoppling till internet så omfattande att ITinfrastruktur ansågs vara lika nödvändig för vardagslivet och samhällets utveckling
som el, vatten, järnvägar och vägar. Med år 2020 bakom oss kan det konstateras
att IT-infrastrukturen och dess möjlighet till digitala livs- och arbetsformer för
många varit absolut nödvändigt för ett fungerande vardagsliv.
Pandemin med Covid-19 har digitaliserat många delar av samhället i expressfart
och många har för första gången upplevt Skype-fika, TEAMS-genomgångar och
ZOOM-möten. Hela samhället, från förtagare, till politiska organisationer och
beslutssammanhang och privatpersoner har prövat nya vägar att hitta ett
fungerande vardagsliv trots frånvaron av fysiska möten.
Det är inte överdrift att IT-infrastrukturen idag betraktas som en självklarhet i
vardagen och är i många fall grundläggande för att invånarna ska få ihop sin
vardagslogistik. Regeringen fastslog 2016 i sin bredbandsstrategi att mindre än en
procent av allt som kan kopplas upp är uppkopplat idag. Elektronisk
kommunikation antas bli en ny råvara i vårt samhälle. Vidare dras slutsatsen att
efterfrågan på digitala tjänster otvivelaktigt kommer att fortsätta öka med ökade
1
hastigheter och förbättrad IT-infrastruktur. År 2021 står vi mitt i den expansionen.
Finspångs kommuns verksamheter, Finspångs företag och hushåll ska ha tillgång
till kvalitativt IT-infrastruktur. En god IT-infrastruktur krävs även för att förbättra
förutsättningarna för invånare och näringsliv genom utveckling och användning av
digitala tjänster, som exempelvis e-handelsföretagande, e-hälsa, e-demokrati,
videokonferenser, e-tjänster med mera. Under år 2020 har Finspångs
kommunstyrelse sammanträtt helt digitalt och digitaliseringen av mötesformer
kommer under 2021 även omfatta kommunfullmäktige.
För Finspångs kommun är det viktigt att fortsätta arbetet med IT-infrastrukturens
utbyggnad, både i den relativt väl utbyggda tätorten Finspång, men främst på
landsbygden. Detta för att göra det möjligt för invånarna att ta del och använda sig
av alla de digitala tjänster som finns att tillgå. Dagens och morgondagens invånare
och företagare förutsätter att det finns tillgång till en väl fungerande IT-infrastruktur
där de väljer att verka och bo.

2. Syfte
Syftet med Strategi för IT-infrastruktur i Finspång är att skapa en långsiktig strategi
för en hållbar, öppen utbyggnad av IT-infrastruktur samt att tydliggöra
ansvarsfördelningen av utbyggnaden.

1

Regeringen, 2016, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi, s. 42-43
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2.1. Definition av IT-infrastruktur
IT-infrastruktur omfattar i denna strategi främst det som kallas bredband, vilket är
ett samlingsnamn för olika tekniker som gör det möjligt att ansluta till internet med
hög överföringshastighet. Det finns ingen officiell definition om vad som är att
betrakta som bredband. Olika tekniker och olika hastigheter kan alla kallas för
”bredband” men Post och Telestyrelsen (PTS) talar om bredband i termer av
2
hastigheter över 30 Mbit/s. Bredband finns i huvudsak som fast uppkoppling eller
som mobil/trådlös uppkoppling. En fast bredbandsuppkoppling kan finnas via till
exempel kabel-TV-nätet eller via fibernät. Ett annat sätt är att få bredband via
mobiluppkoppling (3G, 4G och 5G). 2020 finns även fortfarande möjligheter till
uppkoppling via telefonjacket (ADSL), samt via radiolänk men dessa möjligheter
kommer inom närtid att försvinna. En uppkoppling kan kompletteras med WiFi som
delar uppkopplingen trådlöst. Ett tredje sätt är att kombinera olika tekniker för att få
bästa möjliga IT-infrastruktur.
IT-infrastruktur delas oftast upp i två olika kategorier. Dels det som kan benämnas
stamnät, det vill säga IT-infrastruktur som binder samman orter, kommuner,
samlande bebyggelse med mera. Dels det som kan kallas för accessnät eller
områdesnät. Det är lokala nät som binder ihop hushåll och/eller företag i ett eget
nät som sedan kopplas ihop med stamnätet.

3. Övergripande visioner och strategier
3.1. Digital agenda för Europa
Den europeiska kommissionen har som vision om att Europa ska vara ett
Gigabitsamhälle år 2025. Detta för att Europas invånare till fullo ska kunna ta del
av alla ekonomiska och sociala fördelar som den digitala transformationen innebär.
För detta finns det tre mål till år 2025
•

gigabit-hastighet till alla skolor, tågstationer, flygplatser, universitet, sjukhus
och liknande samt till teknikintensiva företag

•

5G täckning för alla städer och större transportstråk

•

en bredbandsuppkoppling på minst 100 Mbit/s till alla hushåll i Europa

2

Föreläsning på Länsstyrelsen Östergötland 2016-11-24.
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3.2. Nationella mål för IT-infrastruktur
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande på att använda IT för att nå
social välfärd, demokrati, klimatförbättringar och politiska mål för tillväxt i alla delar
av landet.
2011 presenterades en digital agenda för Sverige med målet att Sverige ska bli
3
bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. En ny bredbandsstrategi
4
presenterades av Regeringen december 2016. Den tidigare var från 2009. I
strategin från 2016 ställs följande tre huvudmål:
•

2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s.

•

2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

•

2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband vilket innebär att:

-

98 procent av befolkningen har då bredband om minst 1 Gbit/s.

-

1,9 procent har minst 100 Mbit/s.

-

0,1 procent har minst 30 Mbit/s.

Mål nummer 1, 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s har inte uppnåtts nationellt. Orsaken till detta är
flera. Dels så har de stödpengar som funnits att söka inte varit tillräckliga för att
omfattade de mest svårbyggda områden som finns kvar att bygga. Dels så
omfattar, definieras, 2020 målet med faktiska anslutningar. I mål 3 ändras
definitionen till att även omfatta ”homes passed”, det vill säga möjliga anslutningar
tillsammans med faktiska anslutningar.

3.3. Regional strategi
2018 antog Region Östergötland en regional bredbandsstrategi. Syftet med den
regionala bredbandsstrategin är att ange riktningen för det regionala
bredbandsarbetet samt att skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad
till alla oavsett var man bor, verkar och vistas. Den är även en del av, och en
förutsättning för, de övriga områdena inom digitaliseringsarbetet.
Målen för Östergötland är i stort de samma som på nationell nivå. Detta för att de
nationella målen i sig är heltäckande samt att det underlättar uppföljning.

3

Regeringen, 2011, It i människans tjänst – En digital agenda för Sverige

4

Regeringen, 2016, Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi
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3.4. Lokal strategi
Finspångs kommuns mål är att ha en öppen, robust och operatörsneutral,
redundant IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Finspångs kommuns
långsiktiga mål är att alla hushåll, företag och fritidsområden ska ha möjlighet att
ansluta sig till någon form av IT-infrastruktur. Målet är att år 2025 ska Finspångs
invånare ha tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringshastighet vilket innebär
att:
•

2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

•

98 procent av invånarna har möjlighet till minst 1 Gbit/s.

-

1,9 procent har möjlighet till minst 100 Mbit/s.

-

0,1 procent har möjlighet till minst 30 Mbit/s.

Detta oavsett vilken teknik som används i utbygganden, det vill säga att
utbyggnaden ska vara teknikneutral.
Finspångs kommun ställer sig med detta bakom det nationella målet, och arbetar
för att nå målen sammantaget för år 2025. Målet för år 2023 baseras på att
marknaden bygger ut mobilnäten och Finspångs kommun ska i den utsträckning
det är möjligt marknadsmässigt bidra till detta genom fibrering av master.
Precis som för det nationella målet för 2020 om 95 procent av alla hushåll och
företag skulle ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s så når inte Finspångs
kommun detta. Orsakerna går dels att finna i definitionen (se ovan), dels i att
utbyggnaden på landsbygden är kostnads- och tidskrävande. De områden som
finns kvar att bygga ut i Finspång är till stor del områden med mindre befolkning
och större avstånd. Målsättningen är att nå 2025 målet.

7 (16)
158

IT-infrastrukturstrategi 2021-2025

4. Befintlig IT-infrastruktur
Tillgång till 100 Mbit/s (Homes connected)

2015
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2019

Finspång

Statistik som beskriver det nationella mål 1: 95% faktiska anslutningar till 2020

IT-infrastrukturen i Finspång innehåller olika tekniker och olika former av fasta och
mobila alternativ. Den största utbygganden av IT-infrastruktur har sedan 2012 skett
främst i den västra delen av Finspångs tätort och i Rejmyre. I den östra delen av
Finspångs tätort har förtätningar gjorts. Utbyggnad har även till viss del skett i
Borggård och Grytgöl. Utbygganden har främst genomförts av Finet och har bestått
av markförlagd fiber. Finet har år 2020 6065 anslutna hushåll till fiber.
Även flera av mobiloperatörernas master har anslutits till fibernätet för att höja
kapaciteten och hastigheten för mobilkunderna. I Finspång finns år 2020 17
stycken mobilmaster som är anslutna till Finets fibernät.
Totalt fanns det utöver Försvarsmakten, Svenskakraftnät och Trafikverket 17
stycken olika nätägare i Östergötland. I Finspång finns 5 olika nätägare, Finet AB
inkluderat.
Post- och telestyrelsen står för den nationella statistiken inom IT-infrastruktur och
bredbandsutbyggnad. Varje år släpps en kartläggning som avser situationen för
året innan. Den baseras på vad varje nätägare rapporterar in till Post- och
telestyrelsen.
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5

Utifrån en prognos som Region Östergötland tog fram 2020 baserad på känd
planering vid utredningstillfället konstateras att på regional nivå, inom
Östergötland, kommer inte 2025 målet att kunna nås enbart genom utbyggnad på
landsbygden. Även förtätningar kommer behöva ske i orterna. Detta gäller även för
Finspång.

2019 Tillgång till 1 Gbit/s (homes passed)
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Statistik för 2019 som beskriver det nationella mål 3: 98% möjliga anslutningar 2025 med minst 1 Gbit/s.

5

Uppföljning och Utvärdering Regional Bredbandsstrategi, 2020, Dnr: TSN 2020-35
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4.1. Kopparnät och ADSL
De vanliga telefonledningarna, de så kallade kopparnäten, är sedan flera år tillbaka
under avveckling. Telia/Skanova äger det rikstäckande kopparnätet vilket på
senare år främst används för internetuppkoppling via ADSL. Kopparnäten, dess
telestationer och övrig infrastruktur åldras och med färre kunder som använder den
”fasta” telefonen avvecklar Telia/Skanova kopparnäten. Dessa nät kommer troligen
inom ett par års sikt vara helt nedsläckta och befintliga kvarvarande kunder
kommer hänvisas till annan teknik.
Finspångs kommuns ansvar är att fortsätta informera invånare och företagare om
Telias/Skanovas planer och var de kan hitta mer information. Finspång kommuns
ansvar är även att verka för en bra utbyggnad av IT-infrastruktur på landsbygden
för att möta behoven när kopparnäten avvecklas.

4.2. Mobil telefoni och uppkoppling
Utbyggnaden av mobilnäten pågår ständigt och sker på marknadens villkor av
mobiloperatörerna. De mobila bredbandsnäten byggs ut till bättre täckning och
högre hastigheter vilket gör det svårt att ge en övergripande bild av täckningen och
hastigheten. På operatörernas hemsidor finns täckningskartor med beräknade
täckningsvärden. På www.tackningskollen.se redovisas genomförda faktiska
mätningar av täckningen i olika områden.
Ett troligt antagande är att dagens 4G-nät och även 5G-näten kommer att fortsätta
byggas ut enbart där operatörerna anser att det finns affärsmässiga skäl för
utbyggnad. 2G och 3G näten kommer succesivt att avvecklas.
Finspångs kommuns ansvar är att Finspångs kommun ska verka för att
operatörernas master vid behov kan fibersättas för bästa möjliga utbyggnad av de
mobila näten med sikte på år 2023 målet.

4.3. Radiolänk
I Finets stamnät finns idag ett antal radiolänkar som över tid ersätts av fiber då
stamfibern når längre ut på landsbygden. Dessa radiolänkar har tidigare använts
som redundans men då kraven på kapaciteten till hushållen har ökat räcker inte
den begränsade kapacitet som radiolänkarna idag innebär.
År 2020 är enbart 2 radiolänkar fortfarande aktiva, men tornen (masterna) finns
kvar. En aktiv radiolänk finns i stamnätet mellan Ljusfallshammar och Igelfors. Den
andra sänder enbart mätdata då ADSL stationen i Byle är nedlagd. De båda
radiolänkarna planeras att ersätts av fiber 2022. De torn som använts till
radiolänkarna ses över för om möjligt kunna användas till accessförbindelse till
ensligt belägna fastigheter med eventuellt rundstrålande radiosändare.
Finspångs kommuns ansvar är att bevara och vid behov utveckla de möjligheter
som den befintliga infrastrukturen för radiolänk kan erbjuda i form av snabb och
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kostnadseffektiv utbyggnad. Detta främst som ett alternativ för utbyggnad på
landsbygden utanför Finspångs tätort.

4.4. Fiber
Finet har 2020 en centralnod (teknikhus) i Finspång som har flera fibervägar
anslutna. Noden har anslutningar till Norrköping, Katrineholm, Motala och
Linköping. Från noden går det en stamfiber till orterna väster ut, Sonstorp,
Hällestad, Ljusfallshammar och Grytgöl. Öster ut från noden går stamfibern till
Rejmyre och vidare till Hävla och Igelfors samt även till Katrineholm via Brenäs.
Under perioden från 2021 och framåt kommer utbyggnaden främst ske på
landsbygden och även förtätningar av fiber i tätorter kommer ske.
Finspångs kommuns ansvar är fortsätta göra det möjligt för utbyggnad av fiber i
tätorterna, men främst att möjliggöra utbyggnad av fiber på landsbygden. Detta
omfattar bland annat att ge stöd och information till marknadsaktörer som visar
intresse för utbyggnad med prioritering av landsbygden, men även i hantering av
grävtillstånd och samförläggning med mera. Marknadens aktörer ska bemötas och
behandlas lika. I detta arbete är Finspångs kommuns samtliga kommunala bolag
viktiga samarbetspartners.
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5. Framtida behov

Kartan visar anslutna och planerade områden där det finns eller kommer att finnas
fiber med möjlig hastighet på 1 Gbit/sek år 2025 enligt Finets planering.
Möjlighet till en bra uppkoppling anses som en självklarhet idag och för många är
en bra uppkoppling förutsättningen för arbete, social samvaro och vardagsliv.
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Efterfrågan har även ökat markant sedan Telia/Skanovas påbörjade
nedläggningen av de telestationer som tidigare aviserats.
Även inom den offentliga sektorn upplevs behovet öka av bra och stabila
uppkopplingar. Nästan alla Finspångs kommuns verksamhetsställen är anslutna
via fiber och nya verksamhetsställen koppas in allt eftersom behov uppstår. I takt
med att de kommunala verksamheterna växer och utvecklas och nya arbetssätt tas
fram ökar behovet av snabba säkra uppkopplingar. Utöver detta så ökar kraven
från verksamheterna på bra och snabba WiFi-anslutningar som kräver snabba
fiberanslutningar för att göra det möjligt med flexibla arbetssätt. Finspångs
näringsliv behöver fortsatt bra, stabila, snabba och säkra uppkopplingsmöjligheter
för att kunna bedriva och utveckla sina verksamheter.
Med kunskapen om hur samhället snabbt har tvingats ställa om under Covid-19
pandemin kommer kraven och förväntningarna på olika former av IT-infrastruktur,
med snabba, stabila och pålitliga uppkopplingar öka markant. Utöver det har
behoven och användandet av digitala tjänster ökat och många företag och
privatpersoner har ändrat sitt sätt att arbeta och umgås under 2020. Delar av
dessa förändringar kommer troligen att kvarstå även när pandemin har passerat.
Behoven av stabil IT-infrastruktur på detta sätt har aldrig varit större än vad det är
nu.
För att Finspångs kommun ska nå målet år 2025 kommer fokus fram till 2025
behöva vara att bygga ut IT-infrastruktur på landsbygden. Antigen genom Finet AB
eller genom dialog eller samarbeten med andra aktörer. I detta ingår även målen
om mobila uppkopplingar år 2023 där Finet AB kan vara en aktör för att fibrera
master. Utöver att öka tillgängligheten och anslutningar på landsbygden kommer
även förtätningar i Finspångs tätort och i övriga orter vara nödvändiga för att nå
målet.

6. Ansvarsfördelning
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har det yttersta ansvaret för den
strategiska inriktningen av IT-infrastrukturen och fattar beslut om antagande och
revidering av Strategi för IT-infrastruktur.
Kommunfullmäktige har även det övergripande ansvaret för kommunens
6
ägarstyrning av samtliga kommunala bolag enligt det Generella ägardirektivet.
Kommunfullmäktige fattar därmed beslut om exempelvis bolagsordning och
stämmodirektiv (ägardirektiv). Både bolagsordning och stämmodirektiv måste även
fastställas vid bolagens bolagsstämma för att vara juridiskt bindande för styrelsen

6

Generellt ägardirektiv, fastställt av Kommunfullmäktige 2014-11-06 §223. Ett nytt generellt ägardirektiv

fastställdes av Kommunfullmäktige 2021-01-27, § 11 men har vid antagandet av denna strategi ännu
inte fastställts av Finets styrelse.

13 (16)
164

IT-infrastrukturstrategi 2021-2025

och VD. De kommunala bolagen ska följa av kommunfullmäktige beslutade
policys och riktlinjer så långt som möjligt inom ramen för verksamheten. Strategi för
IT-infrastruktur är vägledande i ägarstyrningen av Finet.
Kommunstyrelsen avsätter resurser inom sitt verksamhetsområde för det
strategiska arbetet med IT-infrastruktur, vilket utförs inom sektor Ledningsstab.
Finspång kommun kan vara beställare, finansiär samt ägare av IT-infrastruktur.
Finspångs kommun kan även agera som borgenär för lokala
byalag/byanätsföreningar som bygger egna IT-infrastrukturnät.
Finet är ett helägt bolag till Finspångs förvaltnings- och industrihus AB (FFIA) vilket
i sin tur är helägt av Finspångs kommun.
7

Enligt ägardirektivet ska Finet främja näringsliv och bostadsförsörjning genom att
upplåta fiberoptiska nät eller annan IT-infrastruktur. Vidare ska Finet i sin roll som
kommunikationsoperatör upplåta tele- och datatjänster för att stimulera
utvecklingen i Finspång.
Finet ska utveckla infrastrukturen avseende funktion och säkerhet för att kunna
möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet. Bolaget ska arbeta för
kompletterande fiberutbyggnad inom prioriterade/strategiska områden.
Finet ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar utvecklingen av ett
stadsnät med långsiktig attraktionskraft och livslängd. Finet ska arbeta för ett
öppet stadsnät för medborgare, offentliga verksam-heter och privat näringsliv
I utbyggnaden av IT-infrastruktur ska Finet verka både på marknadens villkor och
på uppdrag av Finspångs kommun. Finet kan därmed upphandla produkter och
tjänster för att genomföra utbyggnad av IT-infrastrukturen med avseende på
stamnät på uppdrag av Finspångs kommun.
Det står andra aktörer fritt att bygga IT-infrastruktur i Finspång efter samråd med
kommunen. I första hand ska ett samarbete mellan aktören och kommunen/Finet
utredas för bästa möjliga effekt för Finspångs invånare.

7. Principer för Finspångs IT-infrastruktur
Den hittills byggda IT-infrastrukturen inom Finspång har baserats främst på
markförlagd fiber och radiolänk.
Den fortsatta utbyggnaden skall ske teknikneutralt, det vill säga att den teknik som
med bästa kostnads-, samt tidseffektivtet kan ge Finspångs invånare,
verksamheter och företagare en öppen, robust, operatörsneutral samt redundant
IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet ska väljas.

7

Ägardirektiv för Finet AB, Beslutat av kommunfullmäktige 2020-05-13, § 100
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Finspångs kommun och/eller Finet ska dock inte bygga eller äga mobilnät, men i
möjligaste mån anpassa och tillgängliggöra IT-infrastrukturen för att underlätta
teleoperatörernas utbyggnad av mobilnät i Finspång.
Finspångs kommuns bedömning av utbygganden av IT-infrastruktur är att
marknadskrafter ska råda i tätorterna. Bedömningen är att det finns stort intresse
från invånare och företag att ansluta sig.
Däremot är bedömningen av situationen på landsbygden annorlunda. Planering
och utbyggnad av landsbygden pågår och Finet AB har ett ansvar att fullfölja
gällande planer för att nå målet för år 2025.

7.1. Öppenhet och konkurrens
Den affärsmodell som ska gälla i Finspång är att IT-infrastrukturen är öppen och
operatörsneutral/tjänsteleverantörsneutral. Det innebär att alla slutkunder som vill
kan bli inkopplade i IT-infrastrukturen om det finns ekonomiskt rimliga
förutsättningar. Det innebär även att alla operatörer/tjänsteleverantörer ska få
tillgång till IT-infrastrukturen på lika villkor. Det är tjänsteleverantören som ”äger”
relation och avtal med slutkunden.
Finspångs kommun har en viktig roll bland annat som markägare och
tillståndsgivare. I den rollen är det centralt att alla aktörer behandlas lika i hantering
samt i avgiftsberäkningar.

7.2. Ägande av IT-infrastruktur
Finspångs kommun kan själv eller via Finet äga IT-infrastruktur samt vara
beställare till utbyggnad av IT-infrastruktur i Finspång. Som ägare eller beställare
till utbyggnad av IT-infrastruktur ska kommunen och/eller Finet samverka med
andra marknadsaktörer och bidra till att de nationella och lokala bredbandsmålen
uppfylls.

Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt Post och Telestyrelsen
anser att en kommun som äger bredbandsnät (IT-infrastruktur) kan undvika att
snedvrida konkurrensen gentemot privata marknadsaktörer om:


den kommunala bredbandsverksamheten bedrivs inom ramen för den
kommunala kompetensen.



man ger tillträde till den egna infrastrukturen på lika och icke
diskriminerande villkor, eller inte agerar selektivt, det vill säga utan sakliga
skäl behandlar aktörer olika.
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7.3. Perspektiv för prioritering av utbyggnad av
IT-infrastruktur
Finspångs kommun arbetar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling, vilket
innebär att perspektiven varierar över tid. För att nå målen med ITinfrastrukturutbygganden kan utbygganden prioriteras utifrån ett eller flera av
följande perspektiv:


Landsbygdsutveckling med fokus på de delar som har sämst utbyggd ITinfrastruktur för att möjliggöra en hållbar och kvalitativ
landsbygdsutveckling.



Näringslivsutveckling, områden där det finns etablerad verksamhet eller
intresse för att etablera verksamheter och en god IT-infrastruktur är
avgörande för näringslivets fortsatta utveckling eller nyetablering.



Strategiskt perspektiv utifrån översiktsplaneringen. Det omfattar områden
som är utpekade som utvecklingsområden både för verksamhets- och
bostadsbebyggelse genom exempelvis förtätning och nyexploatering.
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