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Kommunstyrelsen  

 

 

Begränsad uppföljning delårsrapport 2021 

 
Beskrivning av ärendet 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

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

delårsrapport och årsredovisning enligt kommunallagen. 

 

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

prioritera att säkra verksamheten. I samband med årsredovisningen genomfördes 

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

Förvaltningen har under pandemiåret fått en semesterskuld till anställda samt att 

utredningar och utvecklingsarbete fått stått tillbaka då resurserna använts till att 

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

implementera målen och utföra de prioriterade uppdragen. Det innebär att 

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

Agenda 2030 till delårsbokslutet. 

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

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

följa upp verksamhetsmålen för Agenda 2030. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 159   Dnr: KS.2020.1248 

 

Begränsad uppföljning delårsrapport 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god 

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

delårsrapport och årsredovisning enligt kommunallagen. 

 

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

prioritera att säkra verksamheten. I samband med årsredovisningen genomfördes 

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

Förvaltningen har under pandemiåret fått en semesterskuld till anställda samt att 

utredningar och utvecklingsarbete fått stått tillbaka då resurserna använts till att 

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

implementera målen och utföra de prioriterade uppdragen. Det innebär att 

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

Agenda 2030 till delårsbokslutet. 

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

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

följa upp verksamhetsmålen för Agenda 2030 
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Kommunstyrelsen  

 

 

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

 
Sammanfattning 
Finspångs kommun har, likt många av landets kommuner, uppmärksammat att de 
kommunala inköpsprocesserna kan effektiviseras. Många av landets kommuner har 
redan infört eller står i begrepp att införa organisationslösningar för att skapa 
effektivare processer.  
 
Tidigare uppföljningar avseende kommunens inköp och avtalstrohet visar att: 

 Kommunens verksamheter handlar hos icke avtalade leverantörer och 
sortiment som inte är avtalade hos avtalsleverantör. 

 Kommunens verksamheter lägger mycket tid på inköpen. Besök i butiker 
ibland dagligen eller oftare, letande efter rätt produkter i butiker och på 
webb. 

 Felaktiga inköp skapar onödigt arbete; 

o nya leverantörer kräver kontroll Inyett 

o nytt upplägg i leverantörsregistret 

o stor risk för felaktiga fakturor 

o avtalsleverantörer vill ofta ha leverantörsutdrag på leverantörer 

 Skapar onödiga kostnader; 

o Fakturaavgifter 

o Fraktkostnader 

o Administrationskostnader 

o Emballage 

 Kommunen saknar avtal där inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen. 

 Kommunen betalar för stora kostnader för produkter 

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

 Styrning 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2021-03-29  2 (3)  

Dnr KS.2021.0265  

  

 

 

 Kvalitetssäkring 

 Uppföljning 

Med e-handel ges möjlighet till ”Rätt pris-rätt produkt” 
I enlighet med målet för digitaliseringsstrategin kan vi med e-handel skapa en 
förbättrad service i form av en enklare hantering som är mer tillgänglig och ger 
högre kvalitet och effektivare verksamhet. Dessutom ger det goda förutsättningar 
att sänka kostnader inom samtliga verksamheter. 
 
En inköpsportal för e-handel ger kommunen en möjlighet att lägga upp varor och 
tjänster från olika leverantörer i en gemensam inköpsportal. Syftet med en 
inköpsportal är att minimera antalet beställningsvägar och sortimentstyra 
kommunens inköp. Men en förenklad inköpsprocess med e-handel finns det stora 
möjligheter att spara kostnader vad gäller både inköp samt arbetstid.  
 
Med hjälp av en inköpsportal kan kommunen lättare styra inköpen mot fastställda 
mål i kommunens styrdokument. Exempelvis går det i systemet att lyfta fram 
miljövänliga produkter, samt dölja produkter som inte är önskvärda.  
 
Organisering och införande: 
Att införa en inköpsorganisation med e-handel är en förändringsresa för alla 
sektorer. Flera arbetsuppgifter kommer förändras för såväl inköpare, 
administratörer som chefer. Målet är att det på totalen kräver mindre resurser än 
dagens hantering av köp, kontering, felkonteringar och attest. 
  
Ekonomi- och styrningsavdelningen behöver för att införa och förvalta 
inköpsorganisation och e-handelssystemet ersättning för personal-, system- och 
konsultkostnader. En projektplan med resursbehov har tagits fram och 
ledningsstaben ansöker om totalt 1850 000 kronor i utvecklingsmedel fördelade på 
610 000 kronor år 2021 och 1 240 000kronor år 2022 för att införa projektet. Efter 
införandet kommer inköpsorganisation och e-handel finansieras genom 
ramjusteringar från sektorerna. Sektorerna kommer att finansiera detta genom att 
kostnader för administration och inköp förväntas bli lägre.  
 
Av avsatta medel i utvecklings- och omställningspotten finns för närvarande 1 
959 000 kronor för år 2021. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 1 349 000 
kronor kvar för 2021. Projektet beräknas pågå från 1 september 2021till siste 
augusti 2022.  
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2021-03-29  3 (3)  

Dnr KS.2021.0265  

  

 

 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att införa en 

inköpsorganisation med e-handel 

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

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

2022 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 160   Dnr: KS.2021.0265 

 

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

Beskrivning av ärendet 

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

de kommunala inköpsprocesserna kan effektiviseras. Många av landets 

kommuner har redan infört eller står i begrepp att införa organisationslösningar 

för att skapa effektivare processer.  

 

Tidigare uppföljningar avseende kommunens inköp och avtalstrohet visar att: 

 Kommunens verksamheter handlar hos icke avtalade leverantörer och 

sortiment som inte är avtalade hos avtalsleverantör. 

 Kommunens verksamheter lägger mycket tid på inköpen. Besök i butiker 

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

webb. 

 Felaktiga inköp skapar onödigt arbete; 

o nya leverantörer kräver kontroll Inyett 

o nytt upplägg i leverantörsregistret 

o stor risk för felaktiga fakturor 

o avtalsleverantörer vill ofta ha leverantörsutdrag på leverantörer 

 Skapar onödiga kostnader; 

o Fakturaavgifter 

o Fraktkostnader 

o Administrationskostnader 

o Emballage 

 Kommunen saknar avtal där inköpen överstiger 

direktupphandlingsgränsen. 

 Kommunen betalar för stora kostnader för produkter 

Syfte med inköpsorganisation 

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

punkter 

 Styrning 

 Kvalitetssäkring 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Uppföljning 

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

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

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

högre kvalitet och effektivare verksamhet. Dessutom ger det goda förutsättningar 

att sänka kostnader inom samtliga verksamheter. 

 

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

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

inköpsportal är att minimera antalet beställningsvägar och sortimentstyra 

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

möjligheter att spara kostnader vad gäller både inköp samt arbetstid.  

 

Med hjälp av en inköpsportal kan kommunen lättare styra inköpen mot 

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

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

 

Organisering och införande: 

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

sektorer. Flera arbetsuppgifter kommer förändras för såväl inköpare, 

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

dagens hantering av köp, kontering, felkonteringar och attest. 

  

Ekonomi- och styrningsavdelningen behöver för att införa och förvalta 

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

konsultkostnader. En projektplan med resursbehov har tagits fram och 

ledningsstaben ansöker om totalt 1850 000 kronor i utvecklingsmedel fördelade 

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

Efter införandet kommer inköpsorganisation och e-handel finansieras genom 

ramjusteringar från sektorerna. Sektorerna kommer att finansiera detta genom att 

kostnader för administration och inköp förväntas bli lägre.  

 

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

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

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

augusti 2022.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att införa en 

inköpsorganisation med e-handel 

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

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

2022 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen 

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll 

Sammanfattning 
Detta är inte den första gången som det görs utredningar och genomlysningar av 
FFIA:s syfte och verksamhet. Mellan 2014 och 2018 arbetade en parlamentariskt 
sammansatt grupp med en översyn av den kommunala bolagskoncernen. Gruppens 
överväganden finns beskrivna i ett PM som bifogas till denna skrivelse.  Det arbetet 
handlade framför allt om att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, 
men också om att övergripande belysa ett antal frågar avseende koncernen som 
fortfarande är giltiga.  

Nya ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014, men har 
under våren 2020 reviderats och på nytt fastställts. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen den 24 februari 2014 om ett utökat uppdrag avseende översyn av 
koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt utreda Finet 
IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa en bättre styrning av 
IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt uppdrag och är sedan den 1 
januari 2015 organisatoriskt knuten till förvaltningen i form av IT-avdelningen.  

I samband med att utredningsgruppen redovisade sina slutsatser beslutade sedan 
kommunstyrelsen den 26 mars 2018 

1. Att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en utvecklad
ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i enlighet med
koncerngruppen överväganden

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

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

Förvaltningen har därefter återkommit med ett ärende avseende köp från de 
kommunala bolagen med bäring på två perspektiv, dels frågan om ledning och 
styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om lösningen är förenlig med Lagen 
om Offentlig Upphandling, LOU. Utredningen bedömde att fastighetsförvaltningen 
behöver organiseras om, inte minst utifrån LOU, men också utifrån behovet av att 
utveckla den strategiska styrningen av fastighetsfrågorna. Den 25 mars 2019 
beslutade således kommunstyrelsen om en organisationsförändring avseende 
fastighetsförvaltningen där verksamheten ska föras över till kommunen från och 
med den 1 januari 2020. Det beslutet är nu verkställt fullt ut.  
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Johan Malmberg 

2021-03-09  2 (6)  

Dnr KS.2016.0805  

  

 
Punkterna 1 och 2 i beslutet från den 26 mars 2018 har däremot inte belysts 
närmare. Sedan en tid har också diskussioner förts om att bredda denna utredning 
till att omfatta moderbolagets roll och ställning och detta är bakgrunden till det 
uppdrag som ges från Kommunstyrelsen 2020-10-7 KS.2016.0805 där sedan 
utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 
 
Detta tjänsteutlåtande kommer att belysa ett antal perspektiv på denna fråga men 
kommer också framförallt att hänvisa till tidigare utredning (se bilaga) samt till det 
PM (se bilaga) som förvaltningen låtit advokatfirman Delphi ta fram för att ha en 
neutral part som belyser FFIA:s roll samt granskar de juridiska aspekterna av de 
vägval som finns kring moderbolagets roll och framtid. 
 
I det fullständiga underlaget som inkluderar bilagorna finns samtliga perspektiv på 
FFIA:s roll som moderbolag men i detta tjänsteutlåtande kompletterar vi ett antal 
perspektiv och lägger fokus på att framförallt fördjupa oss i uppdraget som rör 
moderbolagets näringslivsuppdrag, men också rollen som ägare av 
näringslivsfastigheter för att komplettera det som bilagts. De aspekter som 
genomlyses genom bifogade PM från advokatfirman Delphi samt tidigare utredning 
är frågor som direkt knyts till koncernbildningen. Exempel på sådana är 
aktieinnehavet i CNG Holding AB och CNG AB, möjligheten till skattemässiga 
dispositioner samt frågor om koncernbidrag och utdelning.  
 
Vid sidan av ovanstående behöver, oavsett koncernbildningens vara eller icke vara, 
strukturer och system för styrning och samordning av bolagen belysas parallellt med 
utredningen avseende moderbolagets roll och ställning vilket också finns med i 
bifogade PM från Advokatfirman Delphi samt i tidigare underlag.  

Kommunala bolag - en snabb utblick 
Förvaltningen har gjort en generell utblick i länet (exkluderat Norrköping och 
Linköping på grund av storlek) och bland de kommuner som Finspångs kommun 
använder som jämförbara kommuner för en snabb omvärldsanalys för att 
komplettera det som finns i tidigare utredningar samt bifogat i PM från Delphi.  
Tanken var att få en översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit 
organiserade och genom samtal, där det var möjligt, försöka förstå hur de utvecklas 
som kommunkoncerner. Det vill säga mot ökad bolagisering eller tvärtom samt titta 
på hur moderbolagsrollen ser ut. Det ska sägas att en sådan jämförelse är svår att 
göra då varje kommun har sin särskilda historik, tradition och förutsättningar.  
 
En första slutsats är att Finspångs inte skiljer ut sig i denna jämförelse. Det är 
relativt vanligt med moderbolagskonstruktion. Den är framförallt vanlig bland de 
som brukar betecknas som våra jämförbara kommuner. Dessa kommuner är 
jämförbara i storlek och struktur med Finspång och har i stor utsträckning valt 
moderbolag som en konstruktion.   
 

12



   
Johan Malmberg 

2021-03-09  3 (6)  

Dnr KS.2016.0805  

  

 
Generellt kan vi också se en utökning av antalet bolag bland samtliga kommuner 
med något undantag. Nästan alla kommuner har ett bostadsbolag motsvarande 
Vallonbygden. Flertalet har också någon form av energibolag. I övrigt ser 
organisationen ut på många olika sätt. Flera har någon form av kommersiellt bolag 
kopplat till kommunal näringslivsutveckling och/eller turism. Inriktning, syfte och 
konstruktioner på dessa varierar väldigt mycket.  
 
Förvaltningen har också tittat på om det finns ett mönster i konstruktionerna 
baserat på politisk styrning i kommunerna men inte funnit någon sådan.     
 
Som kort sammanfattning kan man säga att bolagiseringen generellt ökar bland de 
kommuner vi tittat på och att moderbolagskonstruktion är vanlig. Mycket av denna 
slutsats förstärks och vidimeras av tidigare utredningar samt PM från Delphi.     

Varför ett moderbolag?  
Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett 
moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att 
koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA 
uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett moderbolag och 
en koncern är således att kunna göra skattemässiga dispositioner mellan bolagen, 
alltså hantera vinster och förluster mellan bolagen. I samtal med dotterbolagen så 
lyfts det ofta som en viktig roll för FFIA kopplat till deras verksamhet.  
 
Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på 
uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att 
samordning sker mellan koncernens bolag. En stark kommunkoncern med 
gemensamma utgångspunkter kan genom tydlig styrning vara en stark 
samhällsutvecklande kraft, och om man lyckas med detta så kan summan av 
samverkansvinsterna vara väldigt mycket större en de enskilda delarna. Även detta 
nämns som en styrka i samtal med dotterbolagen och något som över tid har 
utvecklats och blivit bättre. Även vid revision har detta uppmärksammats.    
 
Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om 
kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det kommunala 
uppdrag som bolagen har och den kan också upplevas vara mer transparent. 
Kommunstyrelsens roll i ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning 
kan då anses ge en starkare styrning av kommunala bolag med ökad insyn.  
 
Tidigare utredningar har bedömt att FFIA:s roll borde utvecklas till att i större 
utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att uppdraget att 
äga kommersiella fastigheter ska tonas ned vilket tyder på att man innan varit 
framförallt fokuserad på denna roll för moderbolaget. Om moderbolaget lyckats 
med detta och om styrning skulle upplevas som starkare och mer samordnande 
under Kommunfullmäktige är svårt att bedöma.  
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Ett annat perspektiv är att FFIA ska bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen 
utifrån att kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd och i första hand bör 
fokusera på styrning av den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt i enlighet med kommunallagen kvarstår dock självklart. Den nya 
kommunallagen betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa 
bolagens verksamhet. 
 
Det går att tänka att man tillskapar ett nytt moderbolag, medan FFIA omvandlas till 
ett kommersiellt fastighetsbolag, med ett mer uttalat näringslivsuppdrag och ett mer 
utvecklat resonemang om förutsättningarna kring detta finns under nästa rubrik.  
 
Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas parallellt med att det ordinarie 
uppdrag finns kvar behöver dock bolagets ledning stärkas och bolagets relation till 
dotterbolagen avseende ledning och styrning förtydligas. Förutom styrelsen så 
arbetar i dagsläget kommundirektören som VD och biträdande kommundirektör i 
en omfattning på ca 10 %. Bolagen har också visst stöd avseende mötessekreterare, 
ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktinsatser kan också förekomma 
kring administration och kommunikation. Väljer Kommunfullmäktige att utveckla 
rollen som koncernledande parallellt med att vilja behålla eller utveckla de övriga 
uppdragen enligt FFIA nuvarande ägardirektiv så behöver det tillföras resurser.  
 
Utredningen kommer inte att ge svar på alla dessa frågor utan låta 
kommunfullmäktige välja en inriktning för fortsatt verksamhet inom FFIA men 
förvaltningen hävdar ändå att ytterst avgörs ändå styrning av hur koncernens delar 
samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna styrning. Organisatoriska lösningar 
skapar oftast inte i sig själv en mer aktiv styrning. Det fullmäktige behöver ta 
ställning till är vilken roll man vill ha i denna styrning och hur man ser på FFIA:s 
roll i en framtida styrning.  

FFIA:s roll i utvecklings/näringslivsfrågor 
Genom åren har FFIA ibland haft en konkret roll i utveckling och näringslivsfrågor. 
De två industrihotell som man uppför och äger ska i ett historiskt perspektiv ses 
som ett uttryck för näringslivspolitik där man agerar på en marknad för att skapa 
rörlighet och möjligheter för en utveckling där fler företag kan expandera och även 
nyetableras. Samma tanke kan härledas till utvecklingen av fastighetsägandet i 
Rejmyre samt utveckling av Rejmyre hantverksby.  
 
FFIA har också under en kort period (cirka 3-4 år) förfogat över medel för 
marknadsföring av Finspång som ort. En satsning som bland annat ledde till 
marknadsföringssatsningar som vi ser spår av idag i exempelvis infartsskyltar, 
turistbroschyrer och liknande material samt mässor och event. De senaste åren har 
dock denna roll tonats ned och under de senaste åren har FFIA snarare förvaltat 
detta uppdrag som ägare av fastigheter men inte tagit initiativ eller agerat som en 
part för att arbeta näringslivspolitiskt eller agerat på exempelvis 
fastighetsmarknaden. Förvaltningen kan endast spekulera i vad detta beror på men 
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tydligt är att FFIA under de senaste åren inte haft kraft eller ekonomi för att kunna 
leverera i detta uppdrag. 
 
Om det finns en vilja att FFIA ska spela en roll i utvecklings- och näringslivsfrågor 
över tid så behöver bolaget resurser i form av kapital och personal. I dagsläget så är 
administrationen nedbantad (se bifogad budget för 2021) och fokuserar på 
förvaltning och löpande drift. I och med antagandet av Visionen 30/35 och det 
med näringslivet gemensamma initiativet och bildandet av den ekonomiska 
föreningen Tillväxt Finspång ser förvaltningen inte att FFIA utifrån dagens 
verksamhet har en naturlig roll i utvecklings- och näringslivsfrågor.  

FFIA:s ekonomiska situation 
Inför 2021 har flera åtgärder genomförts för att stärka bolagets ekonomi. Lån för 
finansiering av aktieköp har omvandlats till aktieägartillskott från kommunen. 
Därmed har låneskulden reducerats med drygt en tredjedel och räntekostnaderna 
har kunnat sänkas med ca 200 tkr. Bolagets redovisning har delats upp i två 
affärsområden för att tydliggöra kostnaden för koncernledning och från 2021 får 
dotterbolagen betala en avgift, så kallad management fee, för att täcka denna 
kostnad.  
 
Trots det dras bolaget med stora förluster på grund av bristande kostnadstäckning 
inom fastighetsförvaltningen. Underskottet för fastigheterna i Rejmyre uppgår 2020 
till 693 tkr. Gamla centralförrådet som sålts till kommunen lämnade ett underskott 
med 20 tkr medan industrihotellen visade ett överskott på 86 tkr. Totalt inklusive 
administration var resultatet för affärsområde fastighetsförvaltning -837 tkr. 
Det budgeterade resultatet för affärsområde fastighetsförvaltningen 2021 uppgår till 
-798 tkr. 
 
Med detta som underlag och med de bifogade PM och tidigare utredningar så har 
förvaltningens har tagit fram fyra olika inriktningsbeslut där vi lämnar till 
Kommunstyrelsen att rekommendera Kommunfullmäktige ett att ta ställning till: 

 
 

Förslag till beslut 

1. FFIA behåller sin nuvarande roll och bolagets uppdrag justeras inte på 

något sätt 

2. FFIA behåller rollen som moderbolag och aktieinnehavet i Curt Nicolin 

gymnasiet men släpper rollen som fastighetsägare helt. FFIA:s 

näringslivsbefrämjande roll tas också bort ur ägardirektivet och 

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

ska avyttras. 

3. FFIA upplöses och förvaltningen får uppdrag att ta fram ett förslag på 

framtida koncernstyrning och uppsiktsplikt. Förvaltningen får också i 

uppdrag att ta fram förslag på var i kommunkoncernen aktieinnehavet i 

15



   
Johan Malmberg 

2021-03-09  6 (6)  

Dnr KS.2016.0805  

  

 

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

avyttras. 

4. Ett nytt moderbolag skapas, samtliga aktier i dotterbolagen förs över till 

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

som fastighetsägare och den näringslivsbefrämjande rollen finns kvar i 

ägardirektivet.  
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Inledning 

Under 2014 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att ta fram 

nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2014. Den 24 februari 2014 beslutade 

också kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag avseende översyn av 

koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt 

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

en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt 

uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 organisatoriskt knuten till 

förvaltningen i form av IT-avdelningen. Därefter har gruppen till och från 

arbetat med uppdraget att belysa och se över koncernens organisation, 

verksamhet, ledning styrning och samordning. Arbetsgruppen har bestått av 

Anders Härnbro (s), Stefan Carlsson (v), Hugo Andersson (c), Carl-Gustaf 

Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas 

av Ingela Billström (bägge mp).   

Metod 

Gruppen har biträtts av kommundirektören. Utgångspunkten har varit att 

belysa moderbolagets roll, eventuell samordning av koncerngemensamma 

uppgifter, samt bolagens uppdrag. Förutom sina egna överväganden har 

gruppen tittat på hur tio andra kommuner i Finspångs storlek organiserat 

sina bolag, träffat de kommunala bolagens auktoriserade revisor för ett 

resonemang om förutsättningar för moderbolag, samt tagit juridisk hjälp i 

att belysa de upphandlingsrättsliga utgångspunkterna för köp från egna 

kommunala bolag. 

Andra kommuners organisation 

Arbetsgruppen har tittat på hur tio andra kommuner organiserat sina bolag. 

Urvalet kommuner är baserat enbart på befolkningsstorlek, de kommuner 

som låg närmast Finspång avseende befolkning. Tanken var att få en 

översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit organiserade. I 

samband med revideringen av ägardirektiven kom gruppen också i kontakt 

med hur ett antal större kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Linköping, Norrköping), organiserat sina koncerner. Det är dock svårt att 

jämföra sig med dessa, då de verkar under helt andra förutsättningar. 

Av de tio kommunerna kan det konstateras att bolagen organiseras på ett 

antal olika sätt. Enbart en av de jämförda kommunerna, Staffanstorp, har ett 

moderbolag, medan övriga direkt äger sina bolag under fullmäktige. 

Dessutom kan det förekomma såväl dotterbolag som delägda bolag i 

kommunernas portfölj. Majoriteten av kommunerna har ett bostadsbolag 

motsvarande Vallonbygden. I övrigt ser organisationen ut på olika sätt. 

Flertalet har någon form av energibolag, några har sin fastighetsförvaltning 

utlagd på bolag där bolaget också kan äga de kommunala 

verksamhetslokalerna, medan några har ett kommersiellt bolag kopplat till 

kommunal näringslivsutveckling och/eller turism.  
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Moderbolagets roll 

Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett 

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

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

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

moderbolag och en koncern är således att kunna göra skattemässiga 

dispositioner mellan bolagen, alltså hantera vinster och förluster mellan 

bolagen. Sådana dispositioner har gjorts mellan Vallonbygden och FFIA vid 

två tillfällen, vilket väsentligt har stärkt FFIA:s balansräkning.  

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

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

samordning sker mellan koncernens bolag.   

Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om 

kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det 

kommunala uppdrag som bolagen har. Kommunstyrelsens roll i 

ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning anses ge en 

starkare styrning av kommunala bolag. Ytterst avgörs ändå styrning av hur 

koncernens delar samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna 

ägarstyrning. Organisatoriska lösningar skapar i sig inte en aktiv styrning.   

Arbetsgruppens slutsats är ändå att FFIA:s  roll borde utvecklas till att i 

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

uppdraget att äga kommersiella fastigheter ska tonas ned. Detta uppdrag 

framgår också av de nya ägardirektiven. Ett annat perspektiv är att FFIA ska 

bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen utifrån att kommunstyrelsen är 

enda verksamhetsnämnd och i första hand bör fokusera på styrning av den 

kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i enlighet med 

kommunallagen kvarstår naturligtvis däremot. Den nya kommunallagen 

betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa bolagens 

verksamhet. I samtalet med revisorn lyfts frågan om att tillskapa ett nytt 

moderbolag, medan FFIA omvandlas till ett kommersiellt fastighetsbolag, 

med ett mer uttalat näringslivsuppdrag. Den frågan har dock inte diskuterats 

på ett mer fördjupat plan. 

Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas behöver dock bolagets 

ledning stärkas och bolagets relation till dotterbolagen avseende ledning och 

styrning förtydligas. Förutom styrelsen så arbetar i dagsläget 

kommundirektören som VD i en omfattning på ca 5 %. Bolagen har också 

visst stöd avseende ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktinsatser 

kan också förekomma kring administration och kommunikation. 

Arbetsgruppen förordar därför ett uppdrag att ta fram förslag på hur en mer 

uttalad koncernledning kan organiseras och finansieras. 

21



K O N C E R N S T R U K T U R  

3 

Dotterbolagens uppdrag 

Några förtydliganden kan behöva göras vad gäller hur uppdragen 

konstitueras. Bolagens uppdrag kan delas in i fyra kategorier utifrån hur 

ägardirektiven är formulerade. 

1. Att kommunen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet, 

exempelvis VA-frågorna till FTV. I dylika fall bedriver bolagen sin 

verksamhet relativt självständigt utifrån de beslutade ägardirektiven, 

men ekonomiskt enligt självkostnadsprincipen via taxor och 

avgifter. 

2. Att en verksamhet av marknadsmässiga skäl anses lämplig att 

bedrivas i bolagsform, som bostäder, fjärrvärme och bredband, där 

marknads- och affärsmässiga principer ska råda i exempelvis 

prissättning. 

3. Att bolaget har fått ett uppdrag att bedriva verksamhet åt kommunen 

som ex. fastighetsförvaltning eller skötsel av gator och vägar. Dessa 

uppdrag kan betraktas som en entreprenad, där kommunen ytterst 

ansvarar för beställning, uppföljning och finansiering via 

skattemedel. 

4. Att bolaget ska biträda kommunen vid fastighetsprojekt och 

exploatering, där bolagen inte ska utföra verksamhet utan i första 

hand ska bistå kommunen med den kompetens som inte finns inom 

den kommunala förvaltningen. 

De två förstnämnda är relativt okomplicerade, då det i dessa fall är tydligt 

att det är respektive bolag som fullt ut ansvarar för verksamhetsdriften och 

finansieringen av densamma. För de två sistnämnda kan dock innebörden av 

uppdragen behöva förtydligas. 

Bolagen som utförare av kommunal verksamhet 

I exempel nummer tre och fyra är bolagens verksamhet att betrakta som 

entreprenader åt kommunen, i vårt fall fastighetsförvaltning, skötsel av 

gator, vägar och parker liksom vid investeringsprojekt i form av ny- eller 

ombyggnation och vid exploatering. Köp av egna bolag, s.k. intern 

upphandling, är reglerat i Lagen om offentlig upphandling (LOU), som ett 

undantag från ordinarie förutsättningar. En upphandling ska anses vara en 

intern upphandling om: 

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för 

myndighetens räkning, 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll om den har ett 

avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut. 
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Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam 

nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt av 

myndigheten. 

Förenklat så uppfyller inte nuvarande lösning kraven i LOU avseende intern 

upphandling, då kontraktstilldelningen inte ryms inom de undantag som 

finns i lagstiftningen. Inte minst baseras detta på det faktum att bolagen i 

första hand inte har som syfte att i första hand sälja tjänster till kommunen 

enligt punkten 2 ovan. Om det är önskvärt att bedriva ovan nämnda uppdrag 

i bolagsform behöver bolaget organiseras på ett sådant sätt att undantagen i 

LOU är uppfyllda. Andra alternativ kan vara att driva verksamheten i 

förvaltningsform eller handla upp tjänsterna på marknaden. Hur dessa 

uppdrag ska organiseras behöver därför utredas i det fortsatta arbetet.  

 

Övriga perspektiv på dotterbolagens 

verksamhet 

Arbetsgruppen har för en del resonemang om bolagens uppdrag, där 

nedanstående perspektiv belysts. 

Vallonbygden AB 

Ett resonemang som lyfts upp är Vallonbygdens status som allmännyttigt 

bostadsbolag. Som allmännyttigt bostadsbolag ska bolaget bedrivas på 

marknadsmässiga villkor som vilket bostadsbolag som helst. Några 

kommunala subventioner ska inte utgå och inte heller kan kommunal 

borgen ställas ut. Förutom dessa förutsättningar finns fördelar med att vara 

ett allmännyttigt bolag, där medlemskap i exempelvis SABO ses som ett 

värdefullt mervärde.  

 

Huruvida ett kommunalt bolag är allmännyttigt avgörs av omfattningen på 

verksamheten mellan bostäder och eventuella andra verksamheter, som ex. 

fastighetsförvaltning åt kommunen. I dag uppfyller bolaget kraven på att 

vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Koncernbidragets storlek 

regleras därmed i särskild lagstiftning, men kommunen kan under vissa 

förutsättningar ta ut ett bidrag från bolaget för bostadspolitiska ändamål.  

 

Ett argument som lyfts för att inte ha verksamheten som ett allmännyttigt 

bolag skulle då kunna vara att koncernbidrag kan tas ut under andra villkor 

utan samma begränsningar.  

Finet AB 

Vid årsskiftet 2014/15 renodlades Finet till att enbart arbeta med stadsnäts- 

och bredbandsfrågor. Gruppen har fört vissa resonemang om bolaget givet 

sin storlek skulle kunna utgöra ett affärsområde inom FTV alternativt ett 

dotterbolag till nämnda bolag. Slutsatsen är ändå att Finet ska få verka som 

eget bolag men att utvecklingen bör följas noggrant. Argumentet för att vara 

ett eget bolag är att det pågår diskussioner om ökat regionalt samarbete i 

stadsnätsfrågor. I exakt vilken form är för tidigt att säga, men samtal om 

23



K O N C E R N S T R U K T U R  

5 

fördjupat samarbete och/eller nya konstellationer förs till och från. På sikt 

behöver det dock göras en fördjupad analys av bolagets kapacitet att bygga 

ut och ansvara för bredband i hela kommunen. 

Finspångs Tekniska Verk AB 

I dagsläget föreslås inga förändringar avseende FTV:s grunduppdrag. 

Gruppen har fört vissa resonemang om hur bolaget kan utvecklas framöver, 

inte minst vad gäller kompetensförsörjning. På samma sätt som för Finet 

behöver ägaren dock följa utvecklingen inom bolagets verksamheter och 

givet ändrade förutsättningar behöva utreda bolagets ställning vidare. 

Kommunen som beställare 

Oavsett vem som utför de tjänster som i dag är att betrakta som 

entreprenader finns det behov av att stärka kommunens strategiska roll i 

dessa, både som utvecklingsaktör, men också som beställare av uppdrag.  

Det är inte en ändamålsenlig lösning att kommunala bolag agerar beställare 

å kommunens vägnar i kommunala projekt. I det avseendet är det skillnad 

på när bolalagen agerar i sina ”egna” uppdrag, mot att vara leverantör åt 

kommunen. För att säkerställa att det finns tillräcklig beställarkompetens i 

organisationen kan det därför finnas behov av att föra över av resurser från 

bolagen till kommunen. Lösningen bör dock finansieras inom befintliga 

ekonomiska ramar och totalt sett vara kostnadsneutral.  

Beställarorganisationen inom kommunen behöver ha kapacitet att 

säkerställa att kommunen får det den beställer. Här har organisationen inte 

varit helt ändamålsenlig och därför behöver kommunens kompetenser inom 

respektive område ses över. Omvänt behöver bolagen utveckla ett 

kundperspektiv på sin entreprenadverksamhet, något som inte heller alltid 

varit fallet. Då både beställare och utförare finns inom den kommunala 

verksamheten, om än i olika former, ställs särskilda krav på att få en 

kompetent relation mellan beställare och utförare där roller och ansvar är 

tydliga. 

Det finns också andra skäl till varför det behöver göras en översyn av roller 

och ansvar avseende kommunal uppdrag till bolagen. Dessa uppdrag 

omfattar väsentliga delar av kommunens tillväxt, vilket gör det viktigt att 

knyta den strategiska styrningen till såväl förvaltningsledning som politisk 

ledning i form av kommunstyrelsen. Då kommunen inte alltid haft 

kompetens för att styra dessa uppdrag, har det emellanåt inneburit en svag 

dialog mellan inblandade parter avseende uppdragens planering och 

genomförande.  

Arbetsgruppen menar därför att det framöver behöver vara tydligt att det är 

kommunen som ansvar för beredning av dessa investeringar och det finns 

behov av att förtydliga att kommunen är beställare av byggprojekt 

respektive exploatering. Detta arbete har redan påbörjats, i första hand inom 

fastighetsfrågorna. 
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Då kommunen dessutom har lagt ut uppdrag på bolagen som i sin tur tagit 

in andra utförare har det uppstått en situation där bolagen mer har kommit 

att agera mellanhand. Detta uppfattas inte som en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv process. Om man läser både tidigare och nuvarande 

ägardirektiv så kan det konstateras att dessa inte heller tillämpats fullt ut i 

enlighet med ovanstående beskrivning. I stället har annan praxis utvecklats 

där bolagen fått en något större roll i utvecklingsfrågor än vad som nog varit 

tänkt. Avslutningsvis är det ändå viktigt att poängtera att de tjänster som 

levererats från bolagen på det stora hela har hållit bra kvalitet. 

Resonemangen i detta underlag ska alltså i första hand förstås utifrån 

behovet av att på ett bättre sätt knyta de strategiska frågorna närmare 

kommunledningen.    

Koncernstab 

Som konstaterats så behövs en ökad samordning av resurser om kommunen 

ska utveckla sin styrning av den kommunala koncernen. Arbetsgruppen har 

lyft följande områden som lämpliga för en ökad samordning: ekonomi, HR, 

administration, kommunikation/information, juridik, fastigheter och övriga 

prioriterade utvecklingsuppdrag. Däremot har gruppen inte övervägt att 

utveckla en samordnad koncernledning i så motto att bolagen helt och hållet 

ska ledas från en gemensam organisation. Bolagen kommer således att 

behålla sina respektive grundorganisationer i form av ledning och 

administration.  

Koncernstabsfrågan kan belysas ur två perspektiv. I enlighet med 

ägardirektiven önskar ägaren en starkare styrning. Detta betyder att 

ägardirektiven i större utsträckning behöver tolkas utifrån att 

kommunledningen, såväl politisk som administrativt, ytterst utgör den 

kommunala koncernens ledning. Redan befintliga funktioner i 

förvaltningsledningen behöver få en tydligare roll i styrningen av 

organisationen, ytterst för att säkra att politiska beslut kan verkställas.  

Det andra perspektivet berör vilka funktioner som kan behöva förstärkas i 

den centrala ledningen för att uppnå en mer sammanhållen styrning. 

Fastigheter och vissa exploateringsfrågor har redan berörts, så nedan belyser 

arbetsgruppen några av de övriga aktuella funktionerna. Andemeningen är 

att koncernstyrning samordnat ska utgå från både kommunstyrelsen och 

moderbolaget om än med lite olika fokus.  

Vallonbygden har tidigare ansvarat för redovisning av FFIA:s ekonomi. 

Gruppen föreslår att en koncernekonom knyts till kommunen/moderbolaget 

med placering i kommundirektörens stab. Uppdraget är att såväl hantera 

viss redovisning samt på ett mer fördjupat sätt arbeta med koncernens 

ekonomistyrning. Denna förändring bedöms kunna finansieras inom 

befintlig ekonomisk ram, men innebär samtidigt ett något minskat åtagande 

för Vallonbygden. Initiativ till denna förändring är redan taget.  
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Andra funktioner som diskuterats rör HR, som idag hanterar löner och visst 

förhandlingsstöd åt bolagen. Om kommunen önskar utveckla en mer 

samordnad personalpolitik, vilket finns starka skäl för, bör ytterligare 

resurser tillföras HR-avdelningen. Bolagen betalar i dagsläget för 

ovanstående hantering, men om kommunledningen önskar utveckla 

åtagandet gentemot bolagen måste också bolagens andel av finansieringen 

ökas. Som motprestation ska HR ge ett mer kvalificerat stöd till bolagen i 

syfte att säkra kompetensförsörjning och ledarutveckling på ett motsvarande 

sätt som idag görs inom den kommunala förvaltningen.  

Vad gäller administration kan motsvarande resonemang föras. Kommunen 

stödjer bolagen i ex. arkiv- och förvaltningsrättsliga frågor då bolagen 

härvidlag lyder under samma lagar som kommunen. Viss administrativ 

avgift kan behöva tas ut för detta stöd.  

Slutligen kan motsvarande hantering gälla frågor rörande gemensamma 

informationsinsatser. Kommunen stödjer i dag i första hand FTV med stöd 

och bolaget tillhandahåller viss hjälp till kommunen, men ett mer samordnat 

arbete skulle ge vid handen att information kan ses som ett 

koncernstrategsikt åtagande som bör hanteras i ett övergripande 

sammanhang. 

Diskussioner har också förts om behovet av juridisk kompetens. Vad gäller 

juridik finns i dagsläget inga funktioner knutna till den kommunala 

koncernen. Om sådan ska tillskapas behöver såväl kommunen som bolagen 

tillsammans finansiera en sådan lösning.  

Fortsatt arbete 

Ytterst handlar frågan om koncernstab om huruvida kommunen önskar en 

mer tydlig samordning av dessa funktioner eller inte. Detsamma gäller de 

frågor som rör beställning och utförande av kommunala uppdrag. Förslagen 

behöver utredas ytterligare inte minst vad gäller finansiering. Det är dock 

arbetsgruppens mening att denna utveckling är önskvärd. Om 

kommunstyrelsen delar arbetsgruppens ställningstagande bör 

kommundirektören få i uppdrag att i detalj utreda en förändrad 

koncernstruktur i enlighet med principerna i detta underlag.  

 

  

Gruppen för koncernöversyn 

Anders Härnbro Stefan Carlsson  Ingela Billström 

 

Hugo Andersson Carl-Gustaf Mörner 
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Prioriterade uppdrag för 2021 
Sedan några år har styrelsen fastställt kommande års inriktning och prioriterade 
uppdrag på ett mer systematiskt sätt. Tidigare gavs uppdragen ofta i löpande 
beslut på styrelsemöten. En del i att utveckla styrelsens arbete är därför att 
fastställa uppdrag till VD som anger inriktning och som kan följas upp systematiskt.   

Av det riktade ägardirektivet framgår följande:    

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, nedan kallat FFIA, är moderbolag för 
kommunens indirekt helägda bolag Vallonbygden AB (Vallonbygden), Finspångs 
Tekniska Verk AB och Finspångs Stadsnät AB (Finet).   

Ändamålet för FFIA:s verksamhet är att  

a) Att vara moderbolag för kommunens helägda bolag och tillse att 
dotterbolagen samordnar sin verksamhet sinsemellan, så långt detta är 
möjligt utan menlig inverkan på respektive verksamhet, och med 
kommunen i syfte att optimera koncernnyttan  

b) Att utveckla goda betingelser för småindustri och hantverk genom att 
förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter med lokaler för 
uthyrning   

c) Att i övrigt bidra till kommunens utveckling  

Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och 
att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen. Bolaget ska också  

 verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den 
kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige 
fastställda budget och strategisk plan. samt i gemensamt ägardirektiv,   

 utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna 
av KF/KS i syfte att bl a uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de 
kommunägda bolagen i samverkan med kommunen,  

 genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med 
fullmäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av 
ärenden som kräver ägarens godkännande  

 medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med 
tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur   

FFIA:s uppdrag som moderbolag är att styra, leda och samordna den kommunala 
koncernen med fokus på ett effektivt resursutnyttjande. Inom ramen för detta 
behöver ledning, styrning och samordning av dotterbolagen utvecklas. FFIA ska 
därvidlag också hjälpa kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt.  

Under det senaste året har förre VD:n ägnat en stor del av sitt arbete åt att 
utveckla styrning av bolagskoncernen. Ett nytt generellt ägardirektiv som reglerar 
den kommunala koncernens grundläggande roll och ansvarsfördelning har tagits 
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fram och bolagsordningen för moderbolaget har uppdaterats för en bättre 
följsamhet med aktiebolagslagen.  

Under 2020 har koncerngemensamma VD-träffar fortsatt att utvecklas och sker 
numera återkommande som ett led i förbättrad samordning och dialog. 
Motsvarande möten hålls med ordförandena i bolagen, där koncerngemensamma 
frågeställningar diskuteras. För att fortsatt ha fokus på denna fråga så föreslås 
detta gälla som prioriterat uppdrag även under 2021. 

Ett viktigt utvecklingsområde som påbörjats under året är att förbättra 
samordningen med den kommunala förvaltningen vad gäller ledning och styrning.  

Två prioriterade områden i utvecklingen av koncernstyrning är det fokus som 
behöver läggas på Vision 30/35 samt styrningen utifrån Agenda 2030. En modell 
för hållbarhetsredovisning har tagits fram under året. Som prioriterat uppdrag till 
2021 så vill FFIA också redovisa sina bidrag till den gemensamma styrmodellen i 
relation till de 17 globala målen i Agenda 2030.  

Vad gäller fastighetsverksamheten behöver vi även fortsättningsvis lägga stort 
fokus på verksamheterna i Rejmyre. Gästgiveriet har en ny restauratör, men 
corona-pandemin påverkar de verksamheter som bedrivs i Rejmyre med sämre 
kundunderlag. Ärendet om försäljning av fastigheten där arbetsmarknadsenheten 
har sin verksamhet har beretts och beslut väntas i kommunfullmäktige i januari.  

Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till kommundirektören att utreda 
koncernstrukturen och moderbolagets roll. Utredningen ska läggas fram till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Budgetförslaget innehåller en beräknad förlust med 245 tkr. Nytt för i år är att 
budget och redovisning är uppdelad i två resultatenheter, koncernledning och 
fastighetsförvaltning. Under koncernledning finns en avgift till dotterbolagen 
budgeterad, en sk managemant-fee, som ska täcka kostnaderna för 
moderbolagets administration kopplat dotterbolagen. Anledningen till underskottet 
på fastighetsförvaltningen är främst underskott på fastigheterna i Rejmyre.  

Under 2020 har bolagets redovisning delats upp i två affärsområden, 
koncernledning och fastighetsförvaltning, och kostnaderna för koncernledning ska 
täckas av en s k management-fee från dotterbolagen. Kommunfullmäktige har 
beslutat om ett aktieägartillskott till bolaget som ska ersätta det lån moderbolaget 
hade för aktieköp och ägartillskott i dotterbolagen, detta sänker bolagets 
räntekostnader. 

Mot bakgrund av ovanstående ges följande prioriterade uppdrag för 2021.   

1. Fortsatt utveckling av koncernledning,- styrning och -uppföljning  

2. Utveckla uppföljning av att dotterbolagen arbetar i enlighet med ägardirektiven 
kopplat mot kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

3. Utveckla redovisningen av koncernens bidrag till den gemensamma 
styrmodellen i relation till de 17 globala målen i Agenda 2030.  
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Resultatbudget 2021 

  

 

 

 
Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

1. Intäkter 3 425 164 3 297 000 3 770 948 

Hyra 3 462 581 3 334 000 3 384 548 

Övriga intäkter 10 583 15 000 386 400 

Hyresbortfall o rabatter -48 000 -52 000 0 

2. Driftkostnader -1 941 185 -2 251 000 -2 166 658 

Fastighetsskötsel -345 344 -370 000 -378 158 

Reparationer o löpande underhåll -400 000 -445 000 -400 000 

Fastighetsel -280 000 -330 000 -285 000 

Uppvärmning -642 500 -767 000 -780 000 

V/A -102 405 -107 000 -109 000 

Renhållning -2 000 -12 000 -18 000 

Markavgifter -18 550 0 -18 500 

Försäkringar -47 000 -50 000 -67 000 

Avskrivna fordringar 0 -40 000 0 

Övriga driftkostnader -103 386 -130 000 -111 000 

3. Underhåll -200 000 -100 000 -200 000 

Lokalunderhåll -100 000 -50 000 -100 000 

Fastighetsunderhåll -100 000 -50 000 -100 000 

4. Fastighetsskatt -110 000 -106 000 -110 000 

Fastighetsskatt -110 000 -106 000 -110 000 

5. Avskrivning byggnader -759 204 -960 000 -973 369 

Avskrivning byggnader  -759 204 -960 000 -973 369 

6. Adm och Marknadsföring -1 090 000 -1 310 000 -863 512 

Administration -1 025 000 -1 250 000 -836 800 

Administration, avskrivningar -65 000 -60 000 -26 712 

Marknadsföring 0 0 0 

7. Finansiella kostnader netto -188 000 -168 000 112 000 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Koncernbidrag 552 000 552 000 552 000 

Räntekostnader -40 000 -720 000 -440 000 

Övriga finansiella kostnader -700 000 0 0 

9. Skatter -185 000 185 000 185 000 

Latent skatt -185 000 185 000 185 000 

 Resultat -1 048 225 -1 413 000 -245 591 
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Resultatbudget 2021 Fastighetsförvaltning 

  

 
Budget 2021 

1. Intäkter 3 397 048 

Hyra 3 384 548 

Övriga intäkter 12 500 

Hyresbortfall 0 

2. Driftkostnader -2 166 658 

Fastighetsskötsel -378 158 

Reparationer o löpande underhåll  -400 000 

Fastighetsel -285 000 

Uppvärmning -780 000 

V/A -109 000 

Renhållning -18 000 

Markavgifter -18 500 

Försäkringar -67 000 

Avskrivna fordringar 0 

Övriga driftkostnader -111 000 

3. Underhåll -200 000 

Lokalunderhåll -100 000 

Fastighetsunderhåll -100 000 

4. Fastighetsskatt -110 000 

Fastighetsskatt -110 000 

5. Avskrivning byggnader -973 369 

Avskrivning byggnader  -973 369 

6. Adm och Marknadsföring -489 612 

Administration -462 900 

Administration, avskrivningar -26 712 

Marknadsföring 0 

7. Finansiella kostnader netto -440 000 

Finansiella intäkter 0 

Räntekostnader -440 000 

Övriga finansiella kostnader 0 

9. Skatter 185 000 

Latent skatt 185 000 

 Resultat -797 591 
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Resultatbudget 2021 per fastighet 

  
 

Budget 2021 

Bensinstation Rejmyre 7 500 

Centralförrådet -16 874 

Hantverkshuset -353 992 

Industrihotellet -192 026 

Industrihotellet 2 164 668 

Rejmyre gästgiveri -406 867 

 Resultat -797 591 

 

Resultatbudget 2021 Koncernledning 

 
 

 
Budget 2021 

1. Intäkter 373 900 

Övriga intäkter 373 900 

6. Adm och Marknadsföring -373 900 

Administration -373 900 

7. Finansiella kostnader netto 552 000 

Koncernbidrag 552 000 

 Resultat 552 000 
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PM 
Till: Johan Malmberg, Finspångs kommun

Från: Gaëlle Bjurström och Cecilia Lundh, Advokatfirman Delphi

Datum: 2021-03-19 

Angående: Strukturfrågor avseende FFIA-koncernen

 

 Bakgrund 

 I Finspångs kommun (”Kommunen”) har en översyn av den kommunala bolagskoncernen 
genomförts under 2014 och 2018. Den 26 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen:  

 att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en utvecklad 
ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen; 

 att utredningen belyser hur en koncernledning/-stab kan organiseras och 
finansieras; och 

 att utreda och ge förslag till hur befintliga köp av de kommunala bolagen ska 
organiseras i framtiden. 

 Den 25 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen om en organisationsförändring avseende 
fastighetsförvaltningen och verksamheten fördes över till Kommunen från och med den 1 
januari 2020. Andra frågor som ansågs behöva belysas var frågor direkt knutna till 
koncernbildningen, såsom aktieinnehavet i Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB (”CNG 
Holding”) och Curt Nicolin Gymnasiet (”CNG”), aktieinnehavet i dotterbolagen, tillgångarna 
i form av fastigheter, inte minst i Rejmyre, hantering av befintliga lån, möjligheten till 
skattemässiga dispositioner samt frågor om koncernbidrag och utdelning. Strukturer och 
system för styrning och samordning av bolagen ansågs, oavsett koncernbildningens vara 
eller icke vara, behöva belysas parallellt med utredningen avseende moderbolagets roll och 
ställning.  

 Kommunstyrelsen gav i uppdrag till kommundirektören att genomföra en utredning 
avseende moderbolagets (Finspångs förvaltnings- och Industri Aktiebolag, ”FFIA”) och 
koncernens roll och ställning i enlighet med ovanstående inriktning och att presentera 
utredningen för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

 Mot denna bakgrund har Kommunen gett Advokatfirman Delphi (”vi”, ”oss”, ”vår”) i 
uppdrag att besvara följande frågor. 

 Vad är skälen till en koncern? 

 Finns det argument som talar för eller emot att Kommunen fortsättningsvis ska 
äga sina kommunala bolag genom ett moderbolag? 

 Vilka alternativ finns till nu aktuell koncern och vad behöver Kommunen ha i 
beaktande inför en eventuell förändring?  

 Vilka konsekvenser skulle en eventuell avveckling av FFIA kunna ha avseende 
Kommunens ägande i CNG Holding och CNG? 
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 Vilka konsekvenser skulle en eventuell avveckling av FFIA kunna ha avseende 
Kommunens ägande i Kommunens helägda dotterbolag? 

 Vi har för vår undersökning utgått från information erhållen under möten med 
kommundirektören/VD och vice-VD för FFIA, tillgänglig information om Kommunens 
koncernstruktur, kommunbolagens bolagsordningar och kommunkoncernens senaste 
årsredovisning, Sveriges Kommuner och Regioners ”Principer för styrning - Kommun- och 
Regionägda bolag”, en litteraturgenomgång och en undersökning av ett urval av jämförbara 
kommuners organisation. 

 Vad är skälen till en koncern? 

 En vanlig företeelse 

 Under senare år har mer och mer av den kommunala verksamheten lagts över i bolagsform, 
och många kommuner har också organiserat verksamheten i aktiebolagsrättsliga koncerner. 
De flesta kommuner har bolagiserat de allmännyttiga bostadsbestånden och stora delar av 
den kommunala energi- och elhandelsverksamheten. Utfallet i de kommunala bolagen 
anses vara av stor vikt för den kommunala resultaträkningen.1 

 Aktiebolagsformen bättre lämpad för affärsverksamhet 

 Kommunen och dess nämndorganisation är uppbyggda kring en demokratisk organisation 
som i första hand har att prioritera andra intressen än rent affärsmässiga sådana. I 
nämndverksamheten är det väsentligt att bereda och utreda ärenden så att de blir korrekt 
avgjorda, inte sällan med tillämpning av komplicerade lagregler (såsom socialtjänstlagen, 
miljöbalken eller PBL) i förhållande till enskilda. I en kommunal nämnd utgår samtliga beslut 
från nämnden, och ibland från kommunfullmäktige. En förvaltningschef har som 
huvudregel inga befogenheter som inte i varje ärende eller ärendegrupp har delegerats från 
nämnden. 

 Aktiebolagsformen anses vara den bolagsform som mest lämpar sig för att bedriva 
affärsverksamhet i. Vidare ger kommunallagen (2017:725) (”Kommunallagen”) möjlighet 
att överlämna kommunala angelägenheter till en juridisk person, varvid definition av helägt 
kommunalt bolag avses aktiebolag. Eftersom den kommunala verksamhet som bedrivs i 
aktiebolagsform vanligtvis är av utförandekaraktär och inte innefattar myndighetsutövning, 
kan andra prioriteringar göras jämfört med en traditionellt kommunal nämndorganisation, 
till exempel effektivitets- och rationalitetsaspekter. I ett aktiebolag har den verkställande 
direktören en egen beslutskompetens som följer direkt av aktiebolagslagen (2005:551) 
(”ABL”). Denna omständighet gör att kommunalt bedrivna affärsverksamheter anses passa 
bättre i bolagsform.2 

 Fördelar med att organisera bolagen i en koncern 

 Skälen för koncernbildning anges ofta vara: 

 att möjliggöra skattemässig resultatutjämning via koncernbidrag; 

 att under vissa förutsättningar kunna låna pengar mellan bolagen genom det så 
kallade koncernundantaget från ABL:s förbud mot lån från ett aktiebolag till dess 
ägare.3 Koncernundantaget för lån i kombination med möjligheten att lämna 

                                                           
1 Adrell, Moldén, Juridik i kommunala bolag, Digitalt ISBN: 978-913902033-2, 2018, s 19. 
2 Adrell, Moldén, Juridik i kommunala bolag, Digitalt ISBN: 978-913902033-2, 2018, s 23. 
3 Jfr 21 kap. 1-2 §§ ABL. 
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koncernbidrag gör det enklare att allokera resurser och kapital mellan 
koncernbolagen; 

 att skydda tidigare års upparbetade vinster genom att dela ut vinster som 
upparbetats i dotterbolaget till moderbolaget för att säkra upp kapital; 

 att utnyttja undantagsbestämmelsen för intern upphandling (Teckalundantaget) 
såväl uppåt som nedåt i en koncernstruktur men även horisontellt mellan två 
systerbolag; 

 att uppnå stordriftsfördelar genom gemensam administration och en samordnad 
förvaltning; 

 att öka effektivitet och samordning; och 

 att få en gemensam koncernsyn. 

 Förutsättningar för att uppnå målen med en koncern 

 När Strängnäs, som i storlek är jämförbar med Kommunen,4 valde att bilda en koncern, 
genomfördes en utredning samt en undersökning av nio jämförbara kommuner och deras 
erfarenhet av koncernbildning. Sammanfattningsvis angavs följande motiv för 
koncernbildning i dessa kommuner: 

 Möjliggöra skattemässig resultatutjämning via koncernbidrag. 

 Förstärka kommunens ägarstyrning. 

 Underlätta och möjliggöra samordning. 

 Få en gemensam koncernsyn. 

 Kommunernas generella bedömning i efterhand var att motiven för koncernbildningen 
hade uppnåtts. För att uppnå målen med koncernbildningen ansågs det dock viktigt bl.a. att 
klargöra roll- och ansvarsfördelningen inom koncernen, att etablera en löpande och 
kontinuerlig dialog mellan ägare och bolag, att inte underskatta de resurser och det arbete 
som moderbolaget kräver och att se till att bolagsstyrningen ingår som en del av 
kommunens mål- och budgetprocess. 

 En slutsats som kan dras av ovan är att koncernstrukturen i sig inte är avgörande, utan att 
det krävs bl.a. en aktiv bolagsstyrning för att målen ska kunna uppnås. 

 Särskilt om bolagsstyrning 

 Sveriges Kommuner och Regioner presenterade 2020 ”Principer för styrning - Kommun- och 
Regionägda bolag”5 (”Principerna”). Principerna syftar till att lyfta fram betydelsen av 
bolagsstyrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i den kommunala och 
regionala bolagssektorn, och grundar sig på följande utgångspunkter: 

 Medborgarna och samhället ska känna förtroende för att styrningen av 
kommunernas och regionernas företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt. 

 Kommuner och regioner ska vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande. 

                                                           
4 Kommungruppsindelning 2017 – Omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, 
2016 s 36. 
5 Sveriges Kommuner och Regioners ”Principer för styrning - Kommun- och Regionägda bolag”, 2020. 
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 Kommunens eller regionens roll för att skapa klara och tydliga ägaridéer, god 
bolagsstyrning och aktiv dialog mellan ägare och bolag ska sättas i fokus. 

 Tydlig och väl avvägd rollfördelning ska råda mellan kommunen eller regionen, 
bolagsstämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och 
lekmannarevisorerna.  

 Det ska vara möjligt att anpassa Principerna till lokala förutsättningar, 
företagssektorns och bolagens storlek samt olika verksamhetsområden.6  

 Av Principerna framgår att kommuner kan utöva sitt inflytande över bolagen på olika sätt 
och bestämma de grundläggande spelreglerna, samt att det finns två huvudsakliga modeller 
för bolagsstyrning: 

 Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, eventuellt genom ett 
ägarutskott; eller 

 Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt holdingbolag. 

 Enligt Principerna finns både renodlade exempel på hur ägarrollen utövas och 
blandmodeller, och ingen modell kan som huvudregel sägas vara bättre än den andra 
eftersom förhållandena skiljer sig mycket åt i olika kommuner. Det viktigaste är att ha en 
klar uppfattning om vem som ska utöva ägarrollen eller hur ägarrollens olika delar ska 
fördelas, till exempel så att styrelsen utövar den strategiska ägarrollen och holdingbolaget 
den operativa och finansiella ägarrollen. På samma sätt står det kommunen fritt att välja 
vilken funktion det kommunala holdingbolaget kan ha i ägarstyrningen, beroende på hur 
kommunen ser på ägarrollen. Det förekommer att holdingbolaget är både strategiskt och 
operativt ansvarigt, men holdingbolaget kan också enbart ha ett operativt ansvar eller vara 
en form för att fördela ekonomiska resurser mellan bolagen och skapa en samlad 
redovisning för bolagssektorn.7 

 En fråga som nämns såväl i Principerna som i andra skrifter, är den om ”personunion”. Med 
personunion menas att styrelseledamöter har överlappande uppdrag, till exempel dels 
kommun- eller regionstyrelse, dels holdingbolagets styrelse. Om kommunstyrelsen utgör 
bolagsstyrelse i holdingbolaget, blir holdingbolaget närmast ett verkställighetsorgan. Om 
holdingbolaget har en mer självständig roll är det vanligare att det inte föreligger en 
fullständig personunion, utan att vissa styrelseledamöter också är ledamöter i kommun 
eller regionstyrelsen, medan andra är ”oberoende” i förhållande till kommunen. Det är 
också vanligt att vissa styrelseledamöter i kommunens eller regionens dotterbolag har 
andra uppdrag i kommunen, regionen eller dess bolagskoncern. Att det förekommer 
personunion kan anses praktiskt och effektivt eftersom de personer som har dubbla roller 
redan är insatta i kommunens organisation och i de aktuella frågorna, vilket underlättar den 
interna styrningen och kommunikationen mellan beslutsfattare. Däremot kan ordningen 
bidra till såväl försvårad insyn och kontroll som till besvärliga ansvarsfrågor. Även 
potentiella lojalitetskonflikter kan aktualiseras: fullmäktige- och styrelseledamöter som 
sitter i kommunala bolagsstyrelser har ägaransvar och uppsiktsplikt, men förväntas också 
agera utifrån bolagets perspektiv och se till bolagets bästa. Kommunstyrelseledamöter som 
också har uppdrag i ett kommunalt bolag har uppsiktsplikt över bolaget, dvs i praktiken 
över sig själva. Dessutom kan kommunstyrelseledamöter eller 
kommunfullmäktigeledamöter som även är styrelseledamöter i ett kommunalt 
moderbolag/holdingbolag ha stort inflytande över de ägardirektiv som dikterar hur bolaget 

                                                           
6 Principerna s 8. 
7 Principerna s 13. 
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ska styras. Sådana frågeställningar bör leda till en fördjupad diskussion om för- och 
nackdelarna med personunion i aktuell kommun.8 

 Nackdelar med en koncern 

 En koncern anses kunna innebära följande nackdelar:  

 att vissa frågor flyttas från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till 
moderbolaget; 

 minskad insyn eller upplevd minskad insyn i de frågor som hanteras i bolagen 
istället för hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (graden av insyn och 
transparens är till stor del beroende av hur den kommunala förvaltningen 
hanterar bolagens dokumentation, det vill säga vilka rutiner som finns avseende 
utlämnande av allmänna handlingar, arkivering, m.m.); 

 svårighet att förklara gränssnittet mellan kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 
ansvar som ägare till moderbolaget, kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
moderbolagets roll som ägare till dotterbolagen (denna svårighet anses kunna 
motverkas genom ett klargörande av roller och ansvar i lämpliga dokument); 

 kostnader för att administrera moderbolaget (bl.a. avseende redovisning och 
revision); och 

 en rädsla från dotterbolagens sida för att ytterligare en beslutsnivå i 
kommunkoncernen kan begränsa handlingsutrymmet. 

  

                                                           
8 Se exempelvis Principerna s 14 och Centrum för kommunstrategiska studier. Hur styrs och granskas kommunala 
bolag? Rapport 2014:6 ss 73-74.  
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 Exempel från jämförbara kommuner 

 Benchmarking 

 Kommunen tillhör enligt SKR:s kommunindelning kategorin B5.9 Enligt indelningen är 
jämförbara kommuner i Östergötlands län Kinda, Motala och Valdemarsvik. För att få till 
bättre jämförelseunderlag har vi även undersökt ytterligare nio slumpmässigt valda 
jämförbara kommuner (av 35 totalt): Enköping, Flen, Kristinehamn, Nässjö, Sandviken, 
Tranås, Uppvidinge, Vaggeryd och Östhammar. Alla undersökta jämförbara kommuner 
utom Kinda (som äger en stiftelse) bedriver någon/några verksamheter i bolagsform, vissa 
helägda och vissa delägda. Vanligast är att bolagen avser fastigheter, men även teknisk 
service som VA, renhållning och energi. Tre kommuner (Tranås, Sandviken och Enköping) 
har valt att organisera sin verksamhet i en koncern med ett holdingbolag. I dessa tre fall är 
holdingbolaget ett rent holdingbolag, som inte bedriver någon annan verksamhet än att äga 
och förvalta aktier i dotterbolagen och, i Sandvikens Stadshus AB:s fall, även att bedriva 
verksamhet avseende finansiering och utlåning avseende dotterbolagen. 

 Exempel från Sandvikens kommun 

 Av Sandvikens Stadshus AB:s årsredovisning för 2019 framgår att moderbolaget har god 
kontroll och styrning av dotterbolagens verksamhet och att dialogen däremellan är god. Vi 
har valt att undersöka Sandvikens Stadshus lite närmare eftersom övriga kommuner inte 
har angett något särskilt angående sin koncern i sin årsredovisning. 

 Av Sandvikens Stadshus AB:s ägardirektiv framgår bl.a. följande. 

 Bolaget är ytterst underordnad kommunfullmäktige. Förutom lag och författning 
regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom 
företagspolicy, bolagsordning, ägardirektiv samt direktiv i form av policys riktlinjer 
m.m. och avtal mellan kommunen och bolaget. 

 Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv om 
dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan 
lag eller författning.  

 Sandvikens kommun äger Sandvikens Stadshus AB för att övergripande samordna 
de kommunala bolagen verksamheter somt för att ge kommunen en tydlig 
ägarroll. 

 Bolaget ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa 
möjliga kostnadseffektivitet både på kort och lång sikt, så att kommunens 
samlade resurser genom dessa åtgärder utnyttjas på bästa sätt. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt samordningen med enheter inom 
kommunförvaltningen. Bolaget ska medverka till att utveckla Sandvikens kommun 
till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet. 
Bolaget ska en gång per år genomföra en fördjupad dialog med dotterbolagen 
rörande omvärldsanalys, affärsplan, ekonomi och viktiga händelser för bolagets 
utveckling. Bolaget ska en gång per år genomföra en information till 
kommunfullmäktige rörande ekonomi och verksamhet samt viktiga händelser för 
bolaget. 

  
                                                           
9 Se Kommungruppsindelning 2017 – Omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings 
kommungruppsindelning, 2016 s 36. 
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 Bedömning 

 Det kan naturligtvis finnas en rad olika faktorer som kan bidra till att Sandvikens koncern 
upplevs som välfungerande, men en faktor kan vara att Sandvikens Stadshus AB, 
moderbolaget i koncernen, har en tydlig roll, såväl gentemot kommunfullmäktige som 
gentemot dotterbolagen, och ett avgränsat ansvarsområde.  

 Vi noterar även att det förekommer en del personunion i Sandvikens Stadshus AB (6 
respektive 7 styrelseledamöter av 9 har uppdrag i kommunstyrelsen respektive i 
kommunfullmäktige), men att bolagets verkställande direktör inte har något uppdrag inom 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  

 Koncernstruktur och styrning av FFIA 

 Nuvarande koncernstruktur 

 Kommunens nuvarande koncernstruktur framgår nedan. 

 

 Kommunen har således ett helägt dotterbolag, FFIA, och tre indirekt helägda dotterbolag, 
Finspångs Stadsnät FINET AB (”FINET”), Finspångs Tekniska Verk AB (”FTV”) och 
Vallonbygden AB (”Vallonbygden”).  

 FFIA har till föremål för sin verksamhet att vara moderbolag för Finspångs kommuns 
bolagskoncern och därigenom äga och aktier och andelar i bolag som indirekt ägs av 
Finspångs kommun. Bolaget ska också förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter 
eller tomträtter med lokaler för uthyrning och därtill hörande fastighetsattribut. FFIA är 
således inte ett rent holdingbolag, utan bedriver även en annan verksamhet än att äga och 
förvalta aktier och andelar i bolag som indirekt ägs av Kommunen.10 Enligt utdrag från 
Infotorg ägde FFIA sju fastigheter den 2021-01-19. 

 FINET har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga, förvalta, hyra ut och överlåta 
förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data och telefoni, 
bedriva försäljning och tillhandahållande av kommunikationstjänster, äga och förvalta 
aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, 
samt att driva därmed förenlig verksamhet.11 

 FTV har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja fjärrvärme, att 
tillhandahålla rent vatten och omhänderta avloppsvatten, att ombesörja 
renhållningsverksamhet och avfallshantering, att förvalta kommunens gator, vägar, parker 
och andra offentliga platser, att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att 

                                                           
10 FFIA:s bolagsordning antagen den 2020-06-30. 
11 FINET:s bolagsordning antagen den 2020-06-11. 
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förvalta aktier och intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet, samt att bedriva 
produktion och handel med el.12 

 Vallonbygden har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter för bostadsändamål samt bygga bostäder, lokaler och därtill 
hörande kollektiva anordningar.13 

 Styrning av FFIA 

Bolagsstyrning 

Av FFIA:s årsredovisning för 2019 framgår bl.a. följande. Under 2019 har ett arbete inletts 
för att utveckla uppföljningen av dotterbolagens verksamhet utifrån de krav som återfinns i 
kommunallagen. I övrigt har bolaget fortsatt att prioritera det strategiska arbetet med att 
tillskapa en långsiktig hållbar ekonomi för verksamheten. Ett arbete om att se över bolagets 
låneskuld har påbörjats med för ambition att få ner räntekostnaderna och ge bolaget en 
bättre ekonomisk situation. Fastigheterna har också värderats vilket ger vid handen att 
hyresnivåerna för ett par av fastigheterna behöver ses över och omförhandlas. Dessutom 
behöver kostnaden för det arbete som handlar om det koncernledande uppdraget 
synliggöras och finansieras på ett annat sätt än i dag. Vid sidan av ekonomin diskuteras 
vilket ägande FFIA ska ha framöver och om bolaget i större utsträckning ska fokusera på att 
bli en mer proaktiv aktör för att skapa lokaler vid behov, inte nödvändigtvis vara en 
långsiktig fastighetsägare. Vidare har kommunstyrelsen gett i uppdrag till 
kommundirektören och VD i FFIA att ta fram ett förslag på hur koncernstyrningen kan 
utvecklas och organiseras, vid sidan av hur entreprenaduppdraget till FTV ska hanteras. Ett 
särskilt fokus har varit det fortsatta arbetet med att tillsammans med Kommunen utveckla 
Rejmyre till en mötesplats för konst, kultur och handel. Under 2019 beslutade styrelsen om 
fem prioriterade uppdrag (fokusera på att hitta en hållbar lösning för Rejmyre Gestgifveri, 
fokusera på att hitta en lösning för FFIA:s låneskuld, bjuda in dotterbolagen till 
överläggningar, ta fram internkontrollplan och revidera och uppdatera befintliga 
styrdokument), varav tre inte har kunnat genomföras under året. 

Den 13 maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt ägardirektiv för FFIA. Enligt det nya 
ägardirektivet har FFIA för ändamål med sin verksamhet att samordna ägaransvaret för de 
kommunägda bolagen inom Finspångs kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande 
av kommunens resurser, samt att besluta om skattemässiga dispositioner mellan bolagen. 
Bolaget ska också förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med 
lokaler för uthyrning och därtill hörande fastighetsattribut. 

Under rubriken ”Bolagets uppgifter” framgår följande. 

Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och 
att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen, samt medverka till att 
verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i 
en ändamålsenlig struktur. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och 
löpande översyn av dotterbolagens verksamheter utifrån fullmäktiges ägardirektiv, 
strategiska plan och budget, samt övriga styrande dokument. Bolaget ska också 
allmänt främja näringslivets utveckling inom kommunen, bidra till att kommunens 
tillväxtpolitiska målsättningar kan infrias, samt tillsammans med övriga bolag och 
verksamheter skapa nytta för orten och dess invånare samt medverka i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

  

                                                           
12 FTV:s bolagsordning antagen den 2020-06-01. 
13 Vallonbygdens bolagsordning antagen den 2020-04-15. 
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Personunion 

Enligt FFIA:s registreringsbevis av den 22 januari 2021, protokoll från kommunfullmäktige 
den 13 maj 2020 och listan över kommunstyrelser på Kommunens webbsida,14 satt fyra av 
FFIA:s sex styrelseledamöter även i kommunfullmäktige, och en av dem också i 
kommunstyrelsen. 

 Bedömning 

 FFIA:s uppdrag framstår som brett och spretigt - mycket bredare än exempelvis Sandvikens 
Stadshus AB:s uppdrag - vilket kan försvåra för bolaget att kunna fokusera på styrning, 
kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter. Det faktum att 
en majoritet av bolagets prioriterade uppdrag inte har kunnat slutföras under 2019 kan 
tyda på att bolaget inte har getts tillräckligt med resurser för att klara av sina uppdrag. 
Därutöver kan bolagets breda uppdrag skapa viss otydlighet om vem som ska utöva 
ägarrollen och på vilket sätt. Exempelvis har bolaget enligt sitt ägardirektiv att följa 
fullmäktiges ägardirektiv, strategiska plan och budget, samt övriga styrande dokument. Det 
är dock bolaget självt som av kommunstyrelsen har fått i uppdrag att revidera och 
uppdatera de styrdokument som bolaget har att förhålla sig till. Det kan därför anses vara 
otydligt om det är kommunfullmäktige (som fastställer styrdokumenten), kommunstyrelsen 
(som ger FFIA i uppdrag att uppdatera styrdokumenten) eller FFIA (som uppdaterar 
styrdokumenten) som utövar kontroll över bolaget.15 Frågan är närbesläktad med den om 
personunion och vi noterar att, trots att fullständig personunion inte förekommer, så är en 
majoritet av FFIA:s styrelseledamöter (och även FFIA:s VD) också företrädare för bolagets 
ägare. Denna omständighet behöver inte vara negativ men kan som nämnts ovan leda till 
försvårad insyn och kontroll, samt till potentiella lojalitetskonflikter och otydlighet 
avseende ansvarsfördelning. Det är därför en aspekt som bör tas i beaktande vid en 
eventuell omstrukturering. 

 Finns det argument som talar för att Kommunen fortsättningsvis ska äga sina 
kommunala bolag genom ett moderbolag? 

 Ingenting av det underlag som vi har tagit del av tyder på att en styrning utan moderbolag 
skulle vara bättre (eller sämre) än en styrning med. Tvärtom talar mycket för att ett ägande 
genom ett moderbolag kan vara ett ändamålsenligt sätt att bl.a. förstärka Kommunens 
ägarstyrning, skydda tidigare års upparbetade vinster, utnyttja undantagsbestämmelser för 
intern upphandling, uppnå stordriftsfördelar, möjliggöra skattemässig resultatutjämning via 
koncernbidrag, öka effektivitet och samordning och få en gemensam koncernsyn. De flesta 
nackdelar som brukar tillskrivas koncerner går att åtgärda och eftersom Kommunen redan 
har lagt ner tid och resurser på att, dels skapa förevarande koncernstruktur, dels förstärka 
Kommunens bolagsstyrning genom FFIA, vore det enligt vår bedömning både kostsamt och 
kontraproduktivt att söka återgå till ett ägande utan moderbolag. En nackdel som kommer 
att kvarstå blir givetvis att ett moderbolag innebär ökade kostnader, bl.a. avseende 
redovisning och revision. Dessa kostnader kan dock neutraliseras om målen med koncernen 
(såsom ökad effektivitet och stordriftsfördelar) uppnås. 

                                                           
14 
https://finspang.se/kommunochpolitik/politikochpaverkan/kommunstyrelsen.4.421f7e0816662b0123c3c90f.html 
hämtad 2021-01-22. 
15 Notera särskilt ”FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för FFIA” (Protokoll från 
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2020. Dnr: KS.2020.0345 s 30). 
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 Enligt samtal med kommundirektören/VD hos FFIA har den senaste revisionen visat på ett 
bra samspel i koncernen och dotterbolagen upplever att samordningen är bättre än 
tidigare. Mycket tyder därför på att Kommunen har goda möjligheter att uppnå önskad 
bolagsstyrning genom ett moderbolag.  

 För att uppnå ökad styrning och samordning kan Kommunen överväga följande åtgärder: 

 driva koncernen genom ett rent holdingbolag (detta moderbolag kan vara FFIA 
eller ett nybildat holdingbolag, se närmare om alternativen under punkt 6 nedan), 
på samma sätt som övriga jämförbara kommuner som har bildat koncern. En 
sådan lösning skulle enligt vår mening kunna bidra till en tydligare roll och bättre 
förutsättningar för moderbolaget att klara sitt uppdrag; 

 klargöra roll- och ansvarsfördelningen inom koncernen (förslagsvis i 
koncernbeskrivning) och uppdatera bolagsordning, ägardirektiv och övriga 
styrande dokument avseende moderbolaget (uppdaterade dokument från 13 maj 
2020 bör inte kräva särskilt mycket bearbetning men den del som gäller 
fastighetsägandet m.m. behöver justeras); 

 etablera en löpande och kontinuerlig dialog mellan ägare och bolag; 

 se till att bolagsstyrningen ingår som en del av Kommunens mål- och 
budgetprocess; 

 undersöka om moderbolaget behöver utökade resurser, kanske åtminstone under 
en övergångsperiod för att förstärka dialogen med och styrningen över 
dotterbolagen; och 

 föra en fördjupad diskussion för att avgöra i vilken utsträckning det är lämpligt 
och önskvärt att personunion förekommer i moderbolaget. 

 Vilka alternativ finns till nu aktuell koncern och vad bör Kommunen ha i 
beaktande inför en eventuell omstrukturering?  

 Utifrån Kommunens befintliga struktur och de slutsatser och rekommendationer som 
framgår av punkten 5.1 ovan, ser vi två alternativ till nu aktuell koncern.  

 Alternativ 1: FFIA behåller fastigheterna, avvecklas som moderbolag och ett nytt 
holdingbolag bildas. 

 Alternativ 2: FFIA överlåter fastigheterna till ett (eller flera) fastighetsbolag inom 
koncernen och blir ett renodlat holdingbolag. 

 Alternativ 3: FFIA överlåter fastigheterna, antingen till Kommunen eller till 
någon/några utomstående, och blir ett renodlat holdingbolag. 

 För att bedöma vilket alternativ som är att föredra behöver ytterligare utredning göras, 
bl.a. behöver skattemässiga konsekvenser samt även frågor om statsstöd beaktas. 

 Alternativ 1 

 Alternativ 1 innebär i huvudsak följande steg. 

 Kommunen bildar ett nytt/förvärvar ett holdingbolag. 
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 Kommunen säljer aktierna i FFIA till holdingbolaget. Kommunen måste ta ställning 
till hur holdingbolagets betalning för de förvärvade aktierna kan ske (ett alternativ 
skulle kunna vara apportemission eller lånerevers och kvittningsemission). 

 FFIA säljer sina aktier i dotterbolagen Vallonbygden, FTV, FINET, CNG Holding och 
CNG till holdingbolaget. 

 FFIA blir ett fastighetsbolag, dotterbolag till holdingbolaget. 

 Alternativ 2 

 Alternativ 2 innebär i huvudsak följande steg. 

 FFIA bildar ett (eller flera) dotterbolag/fastighetsbolag. 

 FFIA säljer fastigheterna till fastighetsbolaget/en. 

 FFIA blir ett rent holdingbolag. 

 Alternativ 3 

 Alternativ 3 innebär i huvudsak följande steg. 

 FFIA överlåter fastigheterna till Kommunen eller någon/några utomstående. 

 FFIA blir ett rent holdingbolag. 

 Resultat 

 Enligt alternativ 1 eller 2 skulle koncernen kunna se ut som följer. 

  

  

Finspångs 
kommun

Holdingbolag

Fastighetsbolag
(1 eller fler)

FINET FTV Vallonbygden

CNG Holding
(15 %)

CNG

(40)%

(60%) 
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 Enligt alternativ 3 skulle koncernen kunna se ut som följer. 

 

 Konsekvenser av en eventuell avveckling av FFIA för Kommunens ägande i CNG 
Holding och CNG 

 Nuvarande ägande 

 Utöver sina dotterbolag, äger även Kommunen, via FFIA, 15 procent av aktierna i CNG 
Holding (som i sin tur äger 60 % av aktierna i CNG), och 40 procent av aktierna i CNG, dvs 
totalt 49 procent av aktierna i CNG. 

 CNG är en fri gymnasieskola som har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla 
utbildning, att med modern pedagogik och metodik erbjuda en kvalificerad utbildning, att 
efter avslutad utbildning skapat goda förutsättningar för elevernas inträde på den 
nationella och internationella arbetsmarknaden eller fortsatta studier, samt att verka för en 
utveckling av utbildningen i regionen som svarar mot bolagets verksamhet.16 

  

                                                           
16 Enligt CNG:s bolagsordning antagen den 2011-04-05. 
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 Särskilda regler 

 Enligt skollagen (2010:800) (härefter ”Skollagen”) får enskilda efter ansökan godkännas 
som huvudmän för bl.a. gymnasieskola.17 En sådan ansökan ska godkännas om de villkor 
som framgår av paragrafen är uppfyllda, bl.a. avseende den enskildes erfarenhet, insikt, 
förutsättningar (ekonomiska och i övrigt) att följa de föreskrifter som gäller för 
verksamheten, och lämplighet i övrigt.  

 När den enskilde - som CNG - är ett aktiebolag, avser bedömningen: 

 den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

 styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och 

 personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande 
över verksamheten.18 

 För att ett aktiebolag där en kommun äger aktier eller andelar eller på annat sätt har ett 
rättsligt inflytande över verksamheten, ska godkännas som huvudman, gäller dessutom att 

 bestämmanderätten inte tillkommer enbart en eller flera kommuner eller 
regioner eller juridiska personer där en kommun eller en region genom ägande 
eller på annat sätt har ett rättsligt bestämmande inflytande, 

 samverkan mellan kommunen och den enskilde är nödvändig för att 
verksamheten ska komma till stånd, och 

 det finns särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.19 

 Kommunen äger aktier i såväl CNG som CNG Holding. CNG har bildats 2003 och, som det får 
förstås, erhållit godkännande och rätt till bidrag före Skollagens ikraftträdande. Av 
förarbetena till lagen framgår att befintliga godkännanden och rätt till bidrag ska fortsätta 
att gälla enligt 1985 års skollag till den 1 juli 2012 och att Statens skolinspektion därefter, 
om den finner att en fristående skola inte uppfyller kriterierna för att få bedriva 
verksamheten,20 kan fatta beslut om att återkalla godkännandet.21 CNG har därför att 
förhålla sig till de krav som gäller enligt Skollagen. 

 Skolinspektionen har efter Skollagens ikraftträdande bedömt att CNG uppfyller de krav som 
ställs i punkterna 7.7.1 och 7.7.2, och att punkten 7.7.3 uppfylls i fråga om de utbildningar 
som CNG erbjuder.22 

 Möjliga konsekvenser av en avveckling av FFIA 

 En fråga som har uppkommit är om en avveckling av FFIA och ett direkt ägande från 
Kommunen i CNG Holding och CNG skulle, dels föranleda en anmälan om ändrade 
förhållanden, dels påverka CNG:s uppfyllande av de krav som ställs i Skollagen. 

 Skollagen stadgar att enskilda huvudmän måste till den som har godkänt verksamheten 
anmäla förändringar i den krets av personer som framgår av punkt 7.6 ovan.23 Av den 

                                                           
17 2 kap. 5 § Skollagen. 
18 2 kap. 5a § Skollagen. 
19 2 kap. 6 § Skollagen. 
20 Se prop. 2009/10:165 s. 236. 
21 Se 2 kap. 14 § Skollagen. 
22 Se exempelvis förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 26078-13. 

46



14 / 15 

. 

information vi har att tillgå framgår att Kommunen representeras av tre 
styrelserepresentanter i CNG:s styrelse. En eventuell ändring av dessa personer eller av 
andra personer som har ett väsentligt inflytande över verksamheten måste anmälas till 
Skolinspektionen.  

 CNG har godkänts som huvudman och ansetts uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 6 § 
Skollagen. Bedömning har tagit hänsyn till Kommunens ägande i och rättsliga inflytande 
över CNG. Bedömningen blir densamma oavsett om Kommunens ägande sker direkt eller 
genom FFIA. En eventuell avveckling av FFIA som moderbolag bedöms därför inte ha några 
konsekvenser på CNG:s godkännande enligt Skollagen. 

 Konsekvenser av en eventuell avveckling av FFIA för Kommunens ägande i 
Kommunens helägda dotterbolag 

 Generella kommentarer 

 Kommunens nuvarande ägande i dotterbolagen beskrivs i punkten 4.1 ovan. 

 En avveckling av FFIA skulle kunna gå till på så sätt att Kommunen förvärvar fastigheterna 
och aktierna i FTV, Vallonbygden och FINET från FFIA. Fastigheterna kan även överlåtas till 
utomstående. 

 Som nämnts ovan behöver skattemässiga konsekvenser samt även frågor om statsstöd 
beaktas inför valet av omstrukturering. Exempelvis måste Kommunen, om den förvärvar 
fastigheterna, erlägga stämpelskatt uppgående till 1,5 procent av det högre beloppet 
mellan köpeskillingen och föregående års taxeringsvärde. Om fastigheterna istället överlåts 
till utomstående aktualiseras typiskt sett ingen stämpelskatt för Kommunen.  

 Särskilt om fastigheterna 

 Transaktioner som omfattar fastigheter och därtill hörande avtal kan ibland vara 
komplicerade och kräva en del tid och resurser. Detta stämmer oavsett om fastigheterna 
överlåts till Kommunen eller till utomstående. 

 Om Kommunen förvärvar fastigheterna kommer Kommunen även överta de avtal som är 
hänförliga därtill (hyresavtal, förvaltningsavtal, m.m.). Hyresavtal är undantagna från 
upphandlingsreglerna men övriga avtal (om sådana finns) kan behöva upphandlas på nytt. 
Efter förvärvet kommer Kommunen behöva tillsätta personal för att sköta fastigheterna, 
omförhandla hyresavtalen m.m., det vill säga överta FFIA:s roll i denna del. 

 Särskilt om dotterbolagen 

 Vid en aktieöverlåtelse (i detta fall överlåtelsen av aktierna i dotterbolagen från FFIA till 
Kommunen) kan allt som ingår i bolaget (inklusive avtal m.m.) omfattas av transaktionen. 
Notera dock att vissa avtal kan innehålla ”change of control” klausuler (klausuler som ger 
motparten en rätt att säga upp avtalet vid ägarbyte) som skulle kunna hindra eller försvåra 
en överlåtelse. 

 Med ett direkt ägande i dotterbolagen kommer Kommunen att gå miste om möjligheten till 
koncernbidrag.24 Undantagen från ABL:s låneförbud omfattar kommunalägda 
företagsgrupper,25 varför det även fortsättningsvis kommer finnas förutsättningar för lån 

                                                                                                                                                                                           
23 2 kap. 5 b § Skollagen. 
24 Jfr 35 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). 
25 21 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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mellan Kommunen och dotterbolagen, men inte längre i kombination med möjligheten att 
lämna koncernbidrag. Generellt sett blir transaktioner mellan Kommunen och 
dotterbolagen skattemässigt känsliga (bland annat på grund av att Kommunen inte utgör 
något skattesubjekt), och statsstödsfrågorna blir mer framträdande vid transaktioner 
mellan Kommunen och dotterbolagen än vid transaktioner inom en äkta koncern. 

 Vid en avveckling kommer Kommunen att göra besparingar avseende de kostnader som 
hänför sig till administrationen av FFIA. Kommunen kommer dock att behöva skapa 
särskilda funktioner för att utöva styrning över dotterbolagen, och kommunstyrelsen 
kommer att behöva spela en mer aktiv roll i denna styrning. Kommunen kommer att 
behöva ta över rollen som moderbolag utan att ha tillgång till den beslutsprocessen och 
den ledningsstruktur som framgår av ABL. Kommunstyrelsen och i vissa fall även 
kommunfullmäktige kommer därför att behöva delegera makten till kommundirektören att 
styra dotterbolagen. Kommundirektören kommer inte längre att ha den självständiga roll 
som en VD har enligt ABL, vilket kommer att kräva att Kommunen skapar tydliga 
instruktioner och rutiner för bolagsstyrningen. Den kommunala beslutsprocessen och 
ledningsstrukturen är inte konstruerade för att en kommun ska fungera som ett 
moderbolag, utan regelverket är upprättat efter andra behov. Däremot följer denna 
struktur per automatik med ett koncernmoderbolag (se mer om detta i punkt 2.3 ovan). 

*** 
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2021-§ 161   Dnr: KS.2016.0805 

 

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll 

Beskrivning av ärendet 

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

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

sammansatt grupp med en översyn av den kommunala bolagskoncernen. 

Gruppens överväganden finns beskrivna i ett PM som bifogas till denna 

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

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

avseende koncernen som fortfarande är giltiga.  

 

Nya ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014, men har 

under våren 2020 reviderats och på nytt fastställts. Vidare beslutade 

kommunstyrelsen den 24 februari 2014 om ett utökat uppdrag avseende översyn 

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

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

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

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

avdelningen.  

 

I samband med att utredningsgruppen redovisade sina slutsatser beslutade sedan 

kommunstyrelsen den 26 mars 2018 

 

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

ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i enlighet med 

koncerngruppen överväganden 

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

finansieras 

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

organiseras i framtiden  

Förvaltningen har därefter återkommit med ett ärende avseende köp från de 

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

styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om lösningen är förenlig med 

Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Utredningen bedömde att 

fastighetsförvaltningen behöver organiseras om, inte minst utifrån LOU, men 

också utifrån behovet av att utveckla den strategiska styrningen av 

fastighetsfrågorna. Den 25 mars 2019 beslutade således kommunstyrelsen om en 

organisationsförändring avseende fastighetsförvaltningen där verksamheten ska 

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

verkställt fullt ut.  

49



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 80 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Punkterna 1 och 2 i beslutet från den 26 mars 2018 har däremot inte belysts 

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

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

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

utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

 

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

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

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

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

av de vägval som finns kring moderbolagets roll och framtid. 

 

I det fullständiga underlaget som inkluderar bilagorna finns samtliga perspektiv 

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

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

rör moderbolagets näringslivsuppdrag, men också rollen som ägare av 

näringslivsfastigheter för att komplettera det som bilagts. De aspekter som 

genomlyses genom bifogade PM från advokatfirman Delphi samt tidigare 

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

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

skattemässiga dispositioner samt frågor om koncernbidrag och utdelning.  

 

Vid sidan av ovanstående behöver, oavsett koncernbildningens vara eller icke 

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

parallellt med utredningen avseende moderbolagets roll och ställning vilket 

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

underlag.  

Kommunala bolag - en snabb utblick 

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

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

använder som jämförbara kommuner för en snabb omvärldsanalys för att 

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

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

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

utvecklas som kommunkoncerner. Det vill säga mot ökad bolagisering eller 

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

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

och förutsättningar.  

 

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

relativt vanligt med moderbolagskonstruktion. Den är framförallt vanlig bland de 

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

moderbolag som en konstruktion.   

 

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

med något undantag. Nästan alla kommuner har ett bostadsbolag motsvarande 

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

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

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

syfte och konstruktioner på dessa varierar väldigt mycket.  

 

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

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

 

Som kort sammanfattning kan man säga att bolagiseringen generellt ökar bland 

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

denna slutsats förstärks och vidimeras av tidigare utredningar samt PM från 

Delphi.     

Varför ett moderbolag?  

Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett 

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

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

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

och en koncern är således att kunna göra skattemässiga dispositioner mellan 

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

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

verksamhet.  

 

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

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

samordning sker mellan koncernens bolag. En stark kommunkoncern med 

gemensamma utgångspunkter kan genom tydlig styrning vara en stark 

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

samverkansvinsterna vara väldigt mycket större en de enskilda delarna. Även 

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

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

 

Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om 

kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det kommunala 

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

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

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

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

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

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

framförallt fokuserad på denna roll för moderbolaget. Om moderbolaget lyckats 

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

under Kommunfullmäktige är svårt att bedöma.  

 

Ett annat perspektiv är att FFIA ska bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen 

utifrån att kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd och i första hand bör 

fokusera på styrning av den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt i enlighet med kommunallagen kvarstår dock självklart. Den nya 

kommunallagen betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa 

bolagens verksamhet. 

 

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

till ett kommersiellt fastighetsbolag, med ett mer uttalat näringslivsuppdrag och 

ett mer utvecklat resonemang om förutsättningarna kring detta finns under nästa 

rubrik.  

 

Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas parallellt med att det 

ordinarie uppdrag finns kvar behöver dock bolagets ledning stärkas och bolagets 

relation till dotterbolagen avseende ledning och styrning förtydligas. Förutom 

styrelsen så arbetar i dagsläget kommundirektören som VD och biträdande 

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

avseende mötessekreterare, ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa 

punktinsatser kan också förekomma kring administration och kommunikation. 

Väljer Kommunfullmäktige att utveckla rollen som koncernledande parallellt 

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

ägardirektiv så behöver det tillföras resurser.  

 

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

kommunfullmäktige välja en inriktning för fortsatt verksamhet inom FFIA men 

förvaltningen hävdar ändå att ytterst avgörs ändå styrning av hur koncernens 

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

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

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

ser på FFIA:s roll i en framtida styrning.  

FFIA:s roll i utvecklings/näringslivsfrågor 

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

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

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

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

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

hantverksby.  

 

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

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

marknadsföringssatsningar som vi ser spår av idag i exempelvis infartsskyltar, 

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

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

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

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

fastighetsmarknaden. Förvaltningen kan endast spekulera i vad detta beror på 

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

kunna leverera i detta uppdrag. 

 

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

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

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

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

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

av den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång ser förvaltningen inte att FFIA 

utifrån dagens verksamhet har en naturlig roll i utvecklings- och 

näringslivsfrågor.  

FFIA:s ekonomiska situation 

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

finansiering av aktieköp har omvandlats till aktieägartillskott från kommunen. 

Därmed har låneskulden reducerats med drygt en tredjedel och räntekostnaderna 

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

affärsområden för att tydliggöra kostnaden för koncernledning och från 2021 får 

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

kostnad.  

 

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

inom fastighetsförvaltningen. Underskottet för fastigheterna i Rejmyre uppgår 

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

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

Totalt inklusive administration var resultatet för affärsområde 

fastighetsförvaltning -837 tkr. 

Det budgeterade resultatet för affärsområde fastighetsförvaltningen 2021 uppgår 

till -798 tkr. 

 

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

förvaltningen tagit fram fyra olika inriktningsbeslut där vi lämnar till 

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att välja något av dessa fyra inriktningsbeslut: 

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

något sätt. 

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

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

näringslivsbefrämjande roll tas också bort ur ägardirektivet och 

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

ska avyttras. 

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

framtida koncernstyrning och uppsiktsplikt. Förvaltningen får också i 

uppdrag att ta fram förslag på var i kommunkoncernen aktieinnehavet i 

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

avyttras. 

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

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

som fastighetsägare och den näringslivsbefrämjande rollen finns kvar i 

ägardirektivet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitalt 
närvarosystem för korttidsverksamhet 

 

Beskrivning av ärendet 

På Björnkullens korttidsverksamhet verkställs insatserna korttidsvistelse och 

korttidstillsyn. Till Björnkullen kommer barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning på tillfälliga vistelser för att få miljöombyte, social 

stimulans och personlig utveckling. Samtidigt ges deras anhöriga möjlighet till 

avlastning och utrymme till avkoppling. Till Björnkullen kommer även 

skolungdomar över 12 år som på grund av funktionsnedsättning behöver tillsyn 

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

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

utformas på ett flexibelt sätt. 

 

Verksamheten planerar bemanningen utifrån bokade korttidsvistelser och 

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

exempel matinköp) optimalt är det viktigt att korttidsbokningar och tillsynstider 

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

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

Överbemanning medför onödiga kostnader. Underbemanning påverkar kvalitén 

på utförandet av insatserna och orsakar stress bland personal. 

 

Idag lägger personal på korttidsverksamheten mycket tid på kommunikation 

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

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

och därmed att planera personalens schema utifrån faktiskt behov. 

 

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

säkerställa att barnen/ungdomarna och deras vårdnadshavare får möjlighet att 

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

viktigt att verksamheten meddelar handläggare om beslut om korttidsvistelse 

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

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

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

närvaro och beläggning. 
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Verksamheten önskar medel för att kunna införa ett digitaliserat närvarosystem, 

systemet skulle: 

 Underlätta för personalen att lägga rätt arbetstider. Genom rätt 

bemanning i förhållande till beläggning så får personalen goda 

förutsättningar att utföra sitt arbete och barnen/ungdomarna får den 

tillsyn och det stöd som de behöver. 

 Minska personalens behov av administrativ tid och frigöra mer tid till att 

göra kvalitativ verksamhet för barnen/ungdomarna.  

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

samt vem som ska hämta dem. 

 Förenkla vårdnadshavarnas kontakt med korttidsverksamheten. Personal 

finns inte alltid tillgänglig för telefonsamtal. Via det digitala 

närvarosystemet ges föräldrarna möjlighet att logga in via läsplatta/ 

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

tillsyn/korttidsvistelse, registrera sjukanmälan, meddela att deras barns 

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

mera. 

 Förenkla administration, genom systemet kan personal/chef få ut 

avancerad statistik och vilket underlättar arbetet med att säkerställa att 

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

av mat samt ge nödvändig statistik till handläggare inför uppföljning av 

beslut. 

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

alla uppgifter om barnens närvaro samt kontaktuppgifter till 

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

vid en krissituation. 

För att kunna införa systemet krävs vissa utbildningsinsatser. Personal och 

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

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

användarkompetensen en tid och sedan utvärdera behövs återstående del av 2021 

och även 2022. 

Sammanfattning av vad medlen är tänkta att användas till: 

 Närvarosystemet Denacode Nuddis - kostnad under 2021 och 2022 

 Stora utbildningspaketet – 2 dagars utbildning på plats, installation 

och driftsättning, inkl. restid 

 Personalkostnader i samband med utbildning 

 2 st Ipad – kostnad under 2021 och 2022 
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Systemet kommer att underlätta planeringen för en mer effektiv bemanning, 

vilket förväntas täcka kommande driftskostnad. 

 

Upplägg 

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

utbildningspaketet genomförs, i det ingår 2 dagars utbildning, installation och 

driftsättning. Implementation av systemet sker succesivt. Några vårdnadshavare 

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

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

vårdnadshavare i pilotgruppen känner sig trygga i att hantera systemet så 

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

Ansvarig för projekt: Camilla Rengman Szijarto 

Projektägare: Sektor social omsorg/Björnkullen 

 

Ansökan 

Sektor social omsorg/Björnkullens korttidsverksamhet ansöker om 65 000 

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

för projektets arbete med att införskaffa och implementera ett digitalt 

närvarosystem på Björnkullens korttidsverksamhet. 

 

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

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

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

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

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

år. 

 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja social omsorg digitaliseringsmedel för att införskaffa och 

implementera ett digitalt närvarosystem på Björnkullens 

korttidsverksamhet under år 2021 och 2022. 

 

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

kronor för 2021 och 13 000 kronor för 2022 (totalt 65 000 kronor).  
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Protokoll 79 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 162   Dnr: KS.2021.0226 

 

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitalt närvarosystem till 
korttidsverksamhet 
Beskrivning av ärendet 

På Björnkullens korttidsverksamhet verkställs insatserna korttidsvistelse och 

korttidstillsyn. Till Björnkullen kommer barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning på tillfälliga vistelser för att få miljöombyte, social 

stimulans och personlig utveckling. Samtidigt ges deras anhöriga möjlighet till 

avlastning och utrymme till avkoppling. Till Björnkullen kommer även 

skolungdomar över 12 år som på grund av funktionsnedsättning behöver tillsyn 

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

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

utformas på ett flexibelt sätt. 

 

Verksamheten planerar bemanningen utifrån bokade korttidsvistelser och 

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

exempel matinköp) optimalt är det viktigt att korttidsbokningar och tillsynstider 

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

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

Överbemanning medför onödiga kostnader. Underbemanning påverkar kvalitén 

på utförandet av insatserna och orsakar stress bland personal. 

 

Idag lägger personal på korttidsverksamheten mycket tid på kommunikation 

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

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

och därmed att planera personalens schema utifrån faktiskt behov. 

 

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

säkerställa att barnen/ungdomarna och deras vårdnadshavare får möjlighet att 

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

viktigt att verksamheten meddelar handläggare om beslut om korttidsvistelse 

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

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

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

närvaro och beläggning. 

 

Verksamheten önskar medel för att kunna införa ett digitaliserat närvarosystem, 

systemet skulle: 

 Underlätta för personalen att lägga rätt arbetstider. Genom rätt 

bemanning i förhållande till beläggning så får personalen goda 

förutsättningar att utföra sitt arbete och barnen/ungdomarna får den 

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

göra kvalitativ verksamhet för barnen/ungdomarna.  

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

samt vem som ska hämta dem. 

 Förenkla vårdnadshavarnas kontakt med korttidsverksamheten. Personal 

finns inte alltid tillgänglig för telefonsamtal. Via det digitala 

närvarosystemet ges föräldrarna möjlighet att logga in via läsplatta/ 

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

tillsyn/korttidsvistelse, registrera sjukanmälan, meddela att deras barns 

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

mera. 

 Förenkla administration, genom systemet kan personal/chef få ut 

avancerad statistik och vilket underlättar arbetet med att säkerställa att 

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

av mat samt ge nödvändig statistik till handläggare inför uppföljning av 

beslut. 

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

alla uppgifter om barnens närvaro samt kontaktuppgifter till 

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

vid en krissituation. 

För att kunna införa systemet krävs vissa utbildningsinsatser. Personal och 

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

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

användarkompetensen en tid och sedan utvärdera behövs återstående del av 2021 

och även 2022. 

Sammanfattning av vad medlen är tänkta att användas till: 

 Närvarosystemet Denacode Nuddis - kostnad under 2021 och 2022 

 Stora utbildningspaketet – 2 dagars utbildning på plats, installation 

och driftsättning, inkl. restid 

 Personalkostnader i samband med utbildning 

 2 st Ipad – kostnad under 2021 och 2022 

 

Systemet kommer att underlätta planeringen för en mer effektiv bemanning, 

vilket förväntas täcka kommande driftskostnad. 

 

Upplägg 

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

utbildningspaketet genomförs, i det ingår 2 dagars utbildning, installation och 
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Protokoll 81 (79) 

Sammanträdesdatum:  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

driftsättning. Implementation av systemet sker succesivt. Några vårdnadshavare 

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

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

vårdnadshavare i pilotgruppen känner sig trygga i att hantera systemet så 

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

Ansvarig för projekt: Camilla Rengman Szijarto 

Projektägare: Sektor social omsorg/Björnkullen 

 

Ansökan 

Sektor social omsorg/Björnkullens korttidsverksamhet ansöker om 65 000 

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

för projektets arbete med att införskaffa och implementera ett digitalt 

närvarosystem på Björnkullens korttidsverksamhet. 

 

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

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

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

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

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

år. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja social omsorg digitaliseringsmedel för att införskaffa och 

implementera ett digitalt närvarosystem på Björnkullens korttidsverksamhet 

under år 2021 och 2022. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp - Prästköp 

 

Sammanfattning 

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

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

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

område som tidsmässigt ligger först avseende utbyggnad. 

 

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

verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen tas av 

kommunfullmäktige. Enligt detta beslut utökas det kommunala verksamhets-

området för vatten och spillvatten med fastigheter i Prästköp enligt bifogade 

bilagor. 
 
Bakgrund 
Prästköp är en bebyggelsegrupp med 24 fastigheter som i huvudsak används som 
permanentbostäder. Bebyggelsen bedöms omfattas av kommunens ansvar att ordna 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang enligt 6 § i LAV. Befintlig 
VA-standard är i huvudsak enskilt vatten och wc-avlopp till enskild anläggning. 
Merparten av avloppsanläggningarna är äldre och har bedömts bristfälliga vid bygg- 
och miljöenhetens tillsyn. Möjligheten till enskilda lösningar som klarar dagens krav 
är begränsad. 
 
Fastigheter med bristfälliga avlopp har informerats om att bygg- och miljönämnden 
avvaktat med beslut om utsläppsförbud i området med anledning av kommunens 
arbete med VA-planering. 
 
I VA-planen har kommunen prioriterat bebyggelsegrupper som ska ha kommunalt 
VA. Prästköp har prioriterats högt utifrån behov av VA-åtgärd och goda tekniska 
förutsättningar med närhet till befintligt nät. 
 
Lagstiftning och ansvar 
Kommunen har enligt 6 § LAV långtgående ansvar att ordna vattenförsörjning eller 
avlopp (vattentjänster) för befintlig eller blivande bebyggelse. För att kommunen 
ska vara skyldig att beslut om verksamhetsområde och ordna med VA-
försörjningen behöver följande två kriterier att vara uppfyllda:  
· att bebyggelsen utgör ett större sammanhang och  
· att vattentjänsten behövs för skydd av människors hälsa eller miljön  
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Det finns ingen exakt angivelse för vad ett större sammanhang är, men utifrån 
praxis och vägledning anses att 20 till 30 fastigheter utgör ett större sammanhang. 
Fastigheterna i Prästköp bedöms utgöra ett större sammanhang och ha ett behov av 
allmänt VA för skydd av människors hälsa och miljön. Bedömning grundar sig 
bland annat på att merparten av avloppen är bristfälliga samt att möjligheten till 
enskilda lösningar är begränsad.  
 
Det är kommunen som är skyldig att inrätta verksamhetsområden för VA utifrån 
LAV, och VA-huvudmannen är skyldig att se till att en VA-anläggning kommer på 
plats. 
 
Ett verksamhetsområde är geografiskt avgränsat, och inom detta område gäller 
LAV, taxan för vatten, dagvatten och spillvatten samt ”Allmänna bestämmelser för 
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” (ABVA). 
Verksamhetsområdet styr vilka skyldigheter och rättigheter kunden och 
huvudmannen har. Enligt LAV ska beslut om utökat verksamhetsområde tas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även besluta om vad som ska 
erbjudas inom ett verksamhetsområde. En del verksamhetsområden innefattar 
endast vatten och spillvatten medan andra även innefattar dagvatten. 
 
Beredning 
Kommunens beslut om vilken bebyggelse som ska ingå i verksamhetsområde för 
VA är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser. Förslaget bereds 
därför i en förvaltningsövergripande VA-grupp där planeringsenheten, bygg- och 
miljöenheten och VA-huvudmannen ingår. Förslaget förankras även i VA-styrgrupp 
med samhällsbyggnadschef och vd för Finspångs tekniska verk. 
 
Avgränsning 
Utifrån uppgifter om nuvarande vatten- och avloppsförsörjning i området bedöms 
det finnas behov av både vatten och spillvatten. Dagvatten från fastighet och gata 
ingår inte, utan bedöms kunna hanteras lokalt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den eller de vattentjänster som verksamhets-
området där fastigheten ligger innefattar. Huvudmannen är skyldig att ordna med de 
vattentjänster som verksamhetsområdet innefattar. Investeringen bedöms täckas av 
fastigheternas anläggningsavgifter. Inom området finns ingen avloppsanläggning 
som är 10 år eller nyare och kan bli aktuell för ekonomisk ersättning 
 
Bilagor:  
1:  Översiktskarta med aktuellt område markerat 
2A:  Karta över verksamhetsområdet för vatten  
2B:  Karta över verksamhetsområdet för spillvatten 
3A:  Fastighetsförteckning vatten 
3B:  Fastighetsförteckning spillvatten 
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Förslag till beslut 

1. Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utökat verksamhetsområde i 

Prästköp enligt bifogade bilagor för: 

1. Vatten 

2. Spillvatten 
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Verksamhetsområde Prästköp  
Bilaga 3A - fastighetsförteckning vatten  
 

Fastigheter: 

Nältorp 1:11 

Nältorp 1:19 

Nältorp 1:30 

Nältorp 1:31 

Prästköp 2:6 

Jogestorp 5:4 

Jogestorp 5:6 

Jogestorp 5:7 

Jogestorp 5:8 

Jogestorp 5:9 

Jogestorp 5:10 

Jogestorp 5:11 

Jogestorp 5:12 

Jogestorp 5:13 

Jogestorp 5:14 

Jogestorp 5:15 

Jogestorp 5:16 

Jogestorp 5:20 

Granliden 1:1 

Granliden 2:1 

Granliden 3:1 

Granliden 5:1 

Granliden 6:1 

Granliden 7:1 
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 Beslutsunderlag 

Dnr KS.2021.0267 

 

1 (1)

 

 

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 

 

Verksamhetsområde Prästköp  
Bilaga 3B - fastighetsförteckning spillvatten 
 

Fastigheter: 

Nältorp 1:11 

Nältorp 1:19 

Nältorp 1:30 

Nältorp 1:31 

Prästköp 2:6 

Jogestorp 5:4 

Jogestorp 5:6 

Jogestorp 5:7 

Jogestorp 5:8 

Jogestorp 5:9 

Jogestorp 5:10 

Jogestorp 5:11 

Jogestorp 5:12 

Jogestorp 5:13 

Jogestorp 5:14 

Jogestorp 5:15 

Jogestorp 5:16 

Jogestorp 5:20 

Granliden 1:1 

Granliden 2:1 

Granliden 3:1 

Granliden 5:1 

Granliden 6:1 

Granliden 7:1 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 163   Dnr: KS.2021.0267 

 

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp - 
Prästköp 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

område som tidsmässigt ligger först avseende utbyggnad. 

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

verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen tas av 

kommunfullmäktige. Enligt detta beslut utökas det kommunala verksamhets-

området för vatten och spillvatten med fastigheter i Prästköp enligt bifogade 

bilagor. 

 

Bakgrund 

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

permanentbostäder. Bebyggelsen bedöms omfattas av kommunens ansvar att 

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

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

anläggning. Merparten av avloppsanläggningarna är äldre och har bedömts 

bristfälliga vid bygg- och miljöenhetens tillsyn. Möjligheten till enskilda 

lösningar som klarar dagens krav är begränsad. 

 

Fastigheter med bristfälliga avlopp har informerats om att bygg- och 

miljönämnden avvaktat med beslut om utsläppsförbud i området med anledning 

av kommunens arbete med VA-planering. 

 

I VA-planen har kommunen prioriterat bebyggelsegrupper som ska ha 

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

goda tekniska förutsättningar med närhet till befintligt nät. 

 

Lagstiftning och ansvar 

Kommunen har enligt 6 § LAV långtgående ansvar att ordna vattenförsörjning 

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

kommunen ska vara skyldig att beslut om verksamhetsområde och ordna med 

VA-försörjningen behöver följande två kriterier att vara uppfyllda:  

· att bebyggelsen utgör ett större sammanhang och  

· att vattentjänsten behövs för skydd av människors hälsa eller miljön  

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

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

sammanhang. Fastigheterna i Prästköp bedöms utgöra ett större sammanhang 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

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

samt att möjligheten till enskilda lösningar är begränsad.  

 

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

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

på plats. 

 

Ett verksamhetsområde är geografiskt avgränsat, och inom detta område gäller 

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

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

Verksamhetsområdet styr vilka skyldigheter och rättigheter kunden och 

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

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även besluta om vad som ska 

erbjudas inom ett verksamhetsområde. En del verksamhetsområden innefattar 

endast vatten och spillvatten medan andra även innefattar dagvatten. 

 

Beredning 

Kommunens beslut om vilken bebyggelse som ska ingå i verksamhetsområde för 

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

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

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

styrgrupp med samhällsbyggnadschef och vd för Finspångs tekniska verk. 

 

Avgränsning 

Utifrån uppgifter om nuvarande vatten- och avloppsförsörjning i området 

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

och gata ingår inte, utan bedöms kunna hanteras lokalt. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den eller de vattentjänster som 

verksamhetsområdet där fastigheten ligger innefattar. Huvudmannen är skyldig 

att ordna med de vattentjänster som verksamhetsområdet innefattar. 

Investeringen bedöms täckas av fastigheternas anläggningsavgifter. Inom 

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

aktuell för ekonomisk ersättning 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

- vatten 

- spillvatten 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

 

71



  

 

Jonny Sävenhed 

2021-03-19  1 (3)  

Dnr KS.2021.0268  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Ny taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens 
områden 

 

Sammanfattning 

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

inom miljöbalken och strålskyddslagens områden. 

 

Grunden när det gäller kommunens kostnader för tillsyn och handläggning i 

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

föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna enligt 

självkostnads- och likställighetsprincipen. Det är kommunfullmäktige som 

beslutar om taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

 

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

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

utgångspunkterna var att undersöka möjligheten att verksamhetsutövaren betalar 

i efterhand per timme för utförd tillsyn. 

 

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

(SKR) nya behovsstyrda modell. Anmälningspliktiga verksamheter med styrd 

tillsyn kommer även fortsättningsvis betala en fast årsavgift medan övriga 

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

innebär det till exempel för tillsyn på lantbruk att sex anmälningspliktiga 

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

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

timavgift med efterhandsdebitering. 

 

För handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som kommer in till 

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

motsvarar den genomsnittliga handläggningstiden. För mer sällan förekommande 

ärenden och övrig tillsyn sker debitering för faktiskt nedlagd tid. 

 

Taxan grundar sig på handläggningskostnad per timme och en översyn av 

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

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

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

publicerad på SKR:s hemsida. 

 

72



   
Jonny Sävenhed 

2021-03-19  2 (3)  
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Bygg- och miljönämnden återemitterade ärendet för avstämning av fördelning av 

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

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

schablon för restid på 45 minuter per tillfälle. 

 

Behovsstyrd taxa 

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

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

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

Den möter även bättre upp önskemålet om att digitalisera taxesystemet med 

standardiserade begrepp för att göra tillsynen så jämförbar som möjligt. 

 

För de anmälningspliktiga verksamheterna styrs tillsynen till stor del externt via 

lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen. Behovsprioriterad 

tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd med timavgift. Staten anger behovet genom 

lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig nämnd ska 

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

tillsynsbehov, lokala kunskaper och riskbedömningen. Riskbedömningen sker i 

behovsutredningen, inte i taxan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

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

För tillsyn av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet bedöms de totala 

intäkterna bli oförändrade medan intäkterna för anmälningspliktiga hälsoskydds-

verksamheter ökar. Även intäkterna för tillstånds- och anmälningsärenden 

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

debitering innebär en osäkerhet när det gäller intäktsutfallet. Erfarenhetsmässigt 

från andra kommuner kan det innebära en minskning av antalet debiterade 

tillsynstimmar. 

 

En bedömning av ekonomiska konsekvens när det gäller nämndens totala 

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

beräknas ge högre totala intäkter och det totala antalet debiterade tillsynstimmar 

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

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

med 2022. 

 

Taxans olika delar 

Taxabestämmelserna är inledande bestämmelser formulerade som paragrafer. 

 

Taxebilaga 1 omfattar avgifter för prövning och anmälan samt tillsyn vid 

verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå. 
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I taxebilaga 2 anges fasta avgifter för verksamheter med anmälningsplikt (C) 

enligt miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899). 

 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

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

strålskyddslagen. 

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

 

Protokoll 79 (79) 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 164   Dnr: KS.2021.0268 

 

Ny taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden 

Beskrivning av ärendet 

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

inom miljöbalken och strålskyddslagens områden. 

 

Grunden när det gäller kommunens kostnader för tillsyn och handläggning i 

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

föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna enligt 

självkostnads- och likställighetsprincipen. Det är kommunfullmäktige som 

beslutar om taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. 

 

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

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

utgångspunkterna var att undersöka möjligheten att verksamhetsutövaren betalar 

i efterhand per timme för utförd tillsyn. 

 

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

(SKR) nya behovsstyrda modell. Anmälningspliktiga verksamheter med styrd 

tillsyn kommer även fortsättningsvis betala en fast årsavgift medan övriga 

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

innebär det till exempel för tillsyn på lantbruk att sex anmälningspliktiga 

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

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

timavgift med efterhandsdebitering. 

 

För handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som kommer in till 

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

motsvarar den genomsnittliga handläggningstiden. För mer sällan förekommande 

ärenden och övrig tillsyn sker debitering för faktiskt nedlagd tid. 

 

Taxan grundar sig på handläggningskostnad per timme och en översyn av 

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

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

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

publicerad på SKR:s hemsida. 

 

Bygg- och miljönämnden återemitterade ärendet för avstämning av fördelning av 

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

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

schablon för restid på 45 minuter per tillfälle. 
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Behovsstyrd taxa 

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

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

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

Den möter även bättre upp önskemålet om att digitalisera taxesystemet med 

standardiserade begrepp för att göra tillsynen så jämförbar som möjligt. 

 

För de anmälningspliktiga verksamheterna styrs tillsynen till stor del externt via 

lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen. Behovsprioriterad 

tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd med timavgift. Staten anger behovet genom 

lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig nämnd ska 

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

tillsynsbehov, lokala kunskaper och riskbedömningen. Riskbedömningen sker i 

behovsutredningen, inte i taxan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

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

För tillsyn av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet bedöms de totala 

intäkterna bli oförändrade medan intäkterna för anmälningspliktiga hälsoskydds-

verksamheter ökar. Även intäkterna för tillstånds- och anmälningsärenden 

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

debitering innebär en osäkerhet när det gäller intäktsutfallet. Erfarenhetsmässigt 

från andra kommuner kan det innebära en minskning av antalet debiterade 

tillsynstimmar. 

 

En bedömning av ekonomiska konsekvens när det gäller nämndens totala 

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

beräknas ge högre totala intäkter och det totala antalet debiterade tillsynstimmar 

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

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

med 2022. 

 

Taxans olika delar 

Taxabestämmelserna är inledande bestämmelser formulerade som paragrafer. 

 

Taxebilaga 1 omfattar avgifter för prövning och anmälan samt tillsyn vid 

verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå. 

 

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

enligt miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga 

hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd (1998:899). 
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Bygg- och miljönämndens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

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

 

Sammanfattning 
För att utveckla och binda samman cykelvägnätet mellan Finspång och Norrköping 
har Finspångs kommun medfinansierat anläggande av en gång- och cykelväg samt 
belysning längs med del av väg 1186 i Kolstad. Gång- och cykelvägens sträckning är 
längs med väg 1186 (Gamla Finspångsvägen), mellan befintlig gång- och cykelväg 
utmed riksväg 51 och fram till befintlig gång- och cykelväg i Norrköpings kommun 
vid Svärtinge.  

 
I samband med byggnation av gång- och cykelvägen utmed väg 1186 har Finspångs 
kommun i samråd med Trafikverket valt att anlägga belysning längs med gång- och 
cykelvägen. Frågan gällande ett övertagande av väghållarskapet har med detta lyfts 
av Trafikverket och att Finspångs kommun övertar väghållaransvaret för väg 1186 
inom Finspångs kommun, se rödmarkeras sträckning på karta nedan. 

 
 
Förändring av väghållaransvaret för väg 1186 inom Norrköpings kommun har 
tidigare reglerats så att Norrköpings kommun är väghållare för den del som ligger i 
Svärtinge fram till kommungränsen. Trafikverket ser i och med att Finspångs 
kommun övertar ansvaret för vägen att en mer rationell väghållning kan uppnås och 
att bättre möjligheter ges för Finspångs kommun att anpassa den aktuella vägen 
efter kommunens utvecklingsbehov. 
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Innan en överlämning av vägen sker ska en genomensam besiktning av vägens 
tillstånd genomföras och eventuella skador åtgärdas Trafikverket innan överlämning 
till Finspångs kommun sker.   
 
Den tillkommande driftskostnaden för den aktuella vägen är beräknad till 50 000 
kr/år.  Driftskostnad för den 43 tkr per år 
 
 
 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

1. Att godkänna framtaget avtal mellan Trafikverket och Finspångs kommun 
gällande förändring av väghållaransvar och väghållningsområde för del av 
väg 1186 i Finspångs kommun  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

2. Att ramjustering med 50 000 kr för drift- och underhåll hänskjuts till 
budgetberedningen för år 2022. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 165   Dnr: KS.2021.0270 

 

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

Beskrivning av ärendet 

För att utveckla och binda samman cykelvägnätet mellan Finspång och 

Norrköping har Finspångs kommun medfinansierat anläggande av en gång- och 

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

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

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

cykelväg i Norrköpings kommun vid Svärtinge.  

 

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

Finspångs kommun i samråd med Trafikverket valt att anlägga belysning längs 

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

har med detta lyfts av Trafikverket och att Finspångs kommun övertar 

väghållaransvaret för väg 1186 inom Finspångs kommun, se rödmarkeras 

sträckning på karta nedan. 

 

Förändring av väghållaransvaret för väg 1186 inom Norrköpings kommun har 

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

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

Finspångs kommun övertar ansvaret för vägen att en mer rationell väghållning 

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

aktuella vägen efter kommunens utvecklingsbehov. 

 

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

tillstånd genomföras och eventuella skador åtgärdas Trafikverket innan 

överlämning till Finspångs kommun sker.   

 

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

kr/år.  Driftskostnad för den 43 tkr per år 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna framtaget avtal mellan Trafikverket och Finspångs 

kommun gällande förändring av väghållaransvar och väghållningsområde 

för del av väg 1186 i Finspångs kommun  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

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

budgetberedningen för år 2022 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 80 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Förfrågan om verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab 

 

 

Beskrivning av ärendet 

 

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

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

utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och internationella 

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

mötas 

 

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

100.000 kr från Finspångs Kommun som beslutades av kommunstyrelsen 2018.  

 

För fortsatt finansiering har föreningen från 2021 sökt ett årligt 

verksamhetsbidrag på 200.000 kr till sin verksamhet i hantverksbyn. Bidraget 

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

Kulturrådet mfl.  

 

Föreningen får under 2021 stöd av kulturavdelningen motsvarande 160.000 kr i 

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

utställningsverksamhet i engelska magasinet under sommaren/ tidig höst.  

 

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

bidrag till Rejmyre Art Lab  

 

Förslag till beslut 

1. Att inte bevilja verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 79 (79) 

Sammanträdesdatum:  

2021-04-14  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 166   Dnr: KS.2020.1088 

 

Förfrågan om verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab 

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

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

utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och internationella 

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

mötas 

 

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

100.000 kr från Finspångs Kommun som beslutades av kommunstyrelsen 2018.  

 

För fortsatt finansiering har föreningen från 2021 sökt ett årligt 

verksamhetsbidrag på 200.000 kr till sin verksamhet i hantverksbyn. Bidraget 

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

Kulturrådet mfl.  

 

Föreningen får under 2021 stöd av kulturavdelningen motsvarande 160.000 kr i 

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

utställningsverksamhet i engelska magasinet under sommaren/ tidig höst.  

 

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

bidrag till Rejmyre Art Lab. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
1. Att inte bevilja verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Rejmyre 2020-10-08 
 

 
 
FÖRFRÅGAN FRÅN REJMYRE ART LAB 
 
Rejmyre Art Lab inkommer härmed om en förfrågan om ett årligt verksamhetsbidrag på 200.000kr. 
 
Sedan 2009 har Rejmyre Art Lab arbetat för att etablera Rejmyre som mötesplats för konst och hantverk med 
fokus på plats-specifik konst. Syftet är att skapa utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och 
internationella kulturutövare samt att utveckla nya metoder för hur konst och samhälle kan mötas. Vårt mål är 
att skapa en internationell mötesplats som blir viktig för regionala kulturutövare i Östergötland och sätter 
Rejmyre på den internationella konst-kartan, samt att skapa ett spännande och oväntat möte med konsten för 
besökare och boende.  
 
Vi har under de tre senaste åren (2018-2020) fått årligt verksamhetsbidrag från Finspångs kommun á 100.000kr. 
Det anslag vi får från Finspångs kommun ligger till grund för alla andra bidrag vi söker. Ju större anslag vi får från 
kommunen, desto högre belopp kan vi söka från de andra bidragsgivarna. Varje år lägger vi ner ca 4 månaders 
heltidsarbetet på ansökningar och redogörelser till de bidragsgivare vi får stöd ifrån. Vi har hittills fått stöd från 
Regionförbundet Östsam, Kulturrådet, Kulturbryggan, IASPIS, Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Svenska 
Institutet, Arvsfonden m.fl. 
 
Vi har under 2020 getts möjlighet genom ett projektbidrag från Kulturbryggan att anställa en verksamhets- och 
projektledare för organisationen för ett år. Detta betyder att vi under 2020 haft möjlighet att arbeta mer 
strategiskt och att skala upp vår verksamhet.  
 
I linje med detta har vi från och med 2020 tagit över utställningsverksamheten i Engelska Magasinet i Rejmyre 
och bedriver programmet i och runt konsthallen. Vi bedriver även från och med sommaren 2020 ett treårigt 
barn- och ungdomsprojekt i Rejmyre med barn från Rejmyre och Brenäs under namnet Konstlabbet. I tillägg till 
detta har vi genom bidraget från Kulturbryggan möjlighet att bygga en ny paviljong i Rejmyre samt utveckla 
ritningar för nya ateljéer i Hantverkshuset i samarbete med en arkitekt.  
 
För att kunna fortsätta bedriva den verksamhet vi har idag, och fortsätta bedriva och utveckla verksamheten i 
Rejmyre (Konstlabbet, Engelska Magasinet, Hantverkshuset) så är vi i starkt behov av att få till en mer långsiktig 
bidragsstruktur för organisationen som möjliggör för oss att ha verksamhets- och projektledartjänsten kvar. 
Detta är av yttersta vikt för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på den nivå vi gör idag. För oss är därför 
ett årligt verksamhetsstöd från Finspångs Kommun en stark och viktig nyckel så att vi med detta stöd kan bedriva 
påverkan på andra bidragsgivare för mer långsiktigt stöd av vår verksamhet.   
 
 
På gång och framtidsvisioner 
 
Engelska Magasinet 
 
Verksamheten i Engelska Magasinet ser vi som en möjlighet att ta samtida konst och konsthantverk till Rejmyre. 
Inför 2021 har vi stora planer för konsthallen med flera internationellt kända och framstående svenska 
konstnärer. Mer detaljer kring kommande verksamhetsår hittar ni i bifogad bilaga.  
 
Vi arbetar aktivt för att bygga upp samarbete med både regionala och nationella institutioner och museer för 
produktion av utställningar i Engelska Magasinet. Dels för breddad kunskap men också för att hitta ekonomiskt 
samarbete kring utställningsproduktionerna. I somras hade vi Östergötlands Museum som partner för 
utställningen med konstnärsgruppen BOOM!. Detta möjliggjorde en helt annan budget och 
utställningsproduktion än vad vi hade kunnat genomföra själva.  
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Rejmyre 2020-10-08 
 
 
 
Strukturbidrag / Lokala konstnärsateljéer  
 
Genom bidrag från Kulturbryggan har vi getts tillfälle att undersöka möjligheten för byggnationer av lokala 
konstnärsateljéer i Hantverkshuset i Rejmyre. Vi arbetar tillsammans med danska arkitekten Kristoffer Tejlgaard 
för att ta fram ritningar och förslag på hur en sådan byggnation skulle kunna se ut. Detta är som ett steg 1 i 
projektet och kan ses som förprojektering.  
 
Inför steg 2 arbetar vi tillsammans med både Finspångs kommun och Region Östergötland för att hitta 
samarbetsmöjligheter inför en kommande byggnation. Vår vision och förhoppning är att vi tillsammans med de 
lokala aktörer som redan är verksamma i Rejmyre, Kulturbruk Rejmyre och Reijmyre Glasbruk skall kunna bygga 
en levande och framstående ateljéverksamhet som kan bli en mötesplats för både regionala och nationella 
konst- och kulturutövare. 
 
 
Paviljongen 
 
I samband med projekteringen av Hantverkshuset kommer vi även genomföra byggnationen av en Paviljong i 
Rejmyre mellan Engelska Magasinet och Hantverkshuset. Denna paviljong kommer att fungera som en 
mötesplats för lokala, regionala, nationella och internationella konstnärer, hantverkare och kulturutövare. Här 
kommer vi att genomföra publika arrangemang, utställningar, workshops, seminarium och konstnärlig forskning. 
Paviljongen ritas av Kristoffer Tejlgaard.  
 
 
Konstlabbet 
 
Genom konstlabbet för vi samman vetenskap och konst på ett lekfullt sätt där barn från Rejmyre och Brenäs ges 
möjlighet att möta experter från olika områden; forskare, aktivister, arkitekter med flera. Under ledning av 
pedagog och konstnärer får barnen sedan prova på olika konstnärliga tekniker, hantverk och processer, som ett 
sätt att arbeta med frågeställningarna som uppkommer i mötena. Konstlabbet sker som efter-skolan-aktivitet 
och aktivitet på loven. 
 
Med stöd från Allmänna Arvsfonden finns budget för att bedriva verksamheten i Rejmyre de kommande tre 
åren. Tanken och avsikten är att under denna tid bygga upp struktur för att verksamheten sedan skall kunna gå 
in under kulturskolan i Finspång.  
 
 
Högre konstnärlig utbildning 
 
Vi har under många år bedrivit en kursverksamhet och nätverksbyggande för nyutexaminerade 
konsthögskolestudenter från konsthögskolorna i Norden och Baltikum under namnet Nordic Studio. Arbetet har 
visat sig ha stor relevans för deltagarna och har skapat långsiktiga samarbeten mellan konstnärer över land- och 
regiongränser.   
 
Vi arbetar för närvarande med att hitta en mer långsiktig struktur för denna verksamhet och bygga upp ett för-
forskningsprogram tillsammans med Konsthögskolan i Helsingfors, KUVA och Konstfack i Stockholm.   
 
 
Vänliga hälsningar 

 
Sissi Westerberg 
Grundare och konstnärlig ledare, Rejmyre Art Lab 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Rapportering utifrån bifallen motion om psykisk ohälsa 
bland unga i Finspång 

 

Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet inkom 2019-09-11 med en motion rörande insatser för att öka 
psykiskt välmående hos unga.  Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2020-05-03. 
Denna tjänsteskrivelse är en rapportering gällande sektor utbildnings arbete utifrån 
beslutad motion.  

Analys av skolsköterskors och skolkuratorers arbetssituation 
Sedan 2020 är såväl skolkuratorer som skolsköterskor organiserade inom Centrala 
barn- och elevhälsan (CBEH) med en gemensam gruppchef. Gruppchef har tät 
kontakt med sina arbetsgrupper och regelbunden avstämning, vilket möjliggör 
överblick över arbetssituation, arbetsbelastning och mående. Vid sjukdom eller 
arbetstoppar kan resurs omfördelas för kortare eller längre tid. Vid en första 
översyn av skolkuratorernas arbetssituation fann gruppchef stora skillnader 
beträffande elevantal och arbetsbelastning, varför en omfördelning av resurser 
genomfördes, för ökad likvärdighet och minskad arbetsbelastning. Vid 
resursfördelning beaktades inte enbart elevantal utan även antal skolor, restid, 
elevsammansättning och behov i elevgruppen. 
Skolsköterskor arbetar utifrån ett nationellt program och har många lagstadgade 
arbetsuppgifter. 2020 utökades detta program med ytterligare vaccinationer, vilket 
påverkat deras arbetsbelastning. Skolkuratorers uppdrag definieras i kommunens 
elevhälsoplan, och deras arbetsuppgifter omfattar såväl individuellt stödjande 
arbete, arbete på gruppnivå och organisatoriska frågor. Båda dessa yrkeskategorier 
upplever en tung arbetsbelastning utifrån att många barn och unga har bristande 
psykisk hälsa, skolfrånvaro och svårigheter att klara sin skolgång. Man upplever att 
rådande pandemi väsentligt påverkat både elevers skolsituation och mående och att 
den egna arbetsbelastningen ökat med fler samtal/insatser, orosanmälningar och 
remisser till olika instanser. Det finns samtidigt data som antyder att elevhälsan inte 
upplevs som tillgänglig för eleverna, varför behovet kan vara ännu större.  

Utökning av skolsköterskor och skolkuratorer 
Sektorn har sedan motionen skrevs utökat bemanningen med 1,0 skolkurator, 
tillsvidareanställning. Denna förstärkning har tillförts grundskolan, då gymnasiets 
kuratorer redan hade ett lågt elevantal per anställd. Vidare har tidsbegränsad 
utökning av skolsköterska om 0,8 tjänst skett.  
Slutbetänkandet Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) 
föreslår en lägsta nivå av godtagbar bemanning av skolsköterska och skolkurator. 
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Jämfört med denna lägsta nivå har Finspång i genomsnitt en högre bemanning av 
både skolkuratorer och skolsköterskor (Se bilaga, tabell 1).  Notera att detta enbart 
gäller vid utökad tjänst skolsköterska och att om denna tjänst upphör blir 
elevantalet  per anställd högre än lägst acceptabel nivå.   
CBEH bedömer utifrån elevantal tillgången till skolkurator som god i grundskolan 
och gymnasieskolan. Tillgången till skolsköterska är god i gymnasiet, och acceptabel 
i grundskolan. På enhetsnivå varierar tillgången till skolkurator och skolsköterska 
något (se bilaga, tabell 2) varför fortsatt översyn kommer att behövas. Sett till övriga 
faktorer som påverkar, både upplevt ökande behov men även många olika skolor att 
täcka, är arbetsbelastningen ändå hög. Utifrån denna bedömning ser CBEH behov 
av att i första hand kunna permanent utöka bemanning av skolsköterska. 
Årskostnaden för detta beräknas till 640 000 kr. I nuläget bekostas utökning av 
vakans på andra tjänster, och långsiktig finansiering saknas. CBEH ser ur ett 
helhetsperspektiv på ungas hälsa inga möjligheter att inom befintlig budget 
prioritera bort andra tjänster till förmån för utökning av skolsköterska. Inför 
kommande budgetår ser förvaltningen att dialog med politiken behövs kring fortsatt 
finansiering.   

Fortlöpande information till kommunfullmäktige om de åtgärder som 
genomförs för att minska ungas psykiska ohälsa 
I uppföljning av strategisk plan finns flera bidrag som rör psykisk hälsa, och 
genomförda insatser redovisas lämpligen här.  

Uppföljning och utveckling av elevrådsarbetet på grundskolan  
Inflytande och delaktighet följs årligen  upp genom Skolverkets enkäter och 

redovisas i kvalitetsrapporter. Frågan om att kunna påverka sin skolgång följs upp i 

Om mig-enkäten. Indikatorn ”Elevers och föräldrars upplevda delaktighet i 

förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola” finns med i uppföljningen av 

strategisk plan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ta informationen till protokollet 

 

Bilagor 

Underlag till analys av arbetssituation i elevhälsan 

KS.2019.0914-8 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 

13 maj 2020 
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Underlag till analys av arbetssituation i elevhälsan 
 

Centrala barn- och elevhälsan har i nuläget har 8,8 skolkuratorer samt 6,75 skolsköterskor. Utöver 

detta finns 1,05 tjänst skolsköterska som säljs till friskolor, vilka inte räknas med nedan. I februari 

2021 kom betänkandet Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) 

där det föreslås en lägst godtagbar bemanning. Även om detta i skrivande stund enbart är ett förslag 

används föreslagen nivå som utgångspunkt för fortsatta resonemang om bemanning. Tabellen nedan 

visar det genomsnittliga antalet elever per skolkurator respektive skolsköterska. 

Tabell 1: Genomsnittligt elevantal per skolsköterska och skolkurator 

Antal elever/anställd Skolkurator Skolsköterska (siffra inom 
parentes visar antalet utan 
tillfällig utökad bemanning) 

Grundskola 343 419 (488) 

Gymnasium 180 361  

Totalt 307 413 (468)  
 

Förslag lägst godtagbar 
bemanning (högsta elevantal) 

400 430 

 

Som går att utläsa i tabellen har skolkuratorer och skolsköterskor i genomsnitt ett lägre antal 

elever/anställd än den föreslagna lägstanivån, i såväl grundskola som gymnasium. Om tidsbegränsad 

utökning av skolsköterska upphör hamnar istället snittet över den lägsta godtagbara nivån.  

Tabellen på nästa sida visar för varje enhet elevantal, nuvarande tjänstgöringsgrad 

kurator/skolsköterska samt lägst godtagbara tjänstgöringsgrad utifrån betänkande SOU 2021:11.  

Tabellen visar att jämfört med lägst godtagbar bemanning har Finspång 1,8 kuratorstjänster mer, och 

0,33 tjänst skolsköterska mer när tillfällig utökning räknas med. Enhetsvis granskning visar att på 

flertalet skolor har skolkurator ansvar för ett lägre antal elever än vad den lägst godtagbara nivån 

anger. För enstaka enheter behöver viss omfördelning av resurs ske. I detta ska dock inte enbart 

elevantal beaktas utan även till exempel elevsammansättning och upptagningsområde. Därför är det 

för vissa enheter rimligt med ett markant lägre elevantal än för andra, exempelvis Bergska gymnasiet 

Bergska skolan, där kurator har ansvar för såväl gymnasiesärskola som individuella programmet där 

behoven generellt sett är höga.  

Som framgår i tabellen går en dryg arbetsdag i veckan bort från kurators- och skolsköterskeresurser i 

resor och förflyttningar mellan skolor, något som är svårt att komma ifrån då kommunen har ett stort 

antal ytterskolor. Utifrån det faktumet behöver bemanningen också anpassas utifrån såväl 

verksamheters som anställdas behov av kontinuitet och uppdrag som är hanterbara exempelvis 

utifrån möjligheter att närvara vid möten.  

Vad gäller skolsköterskor finns några enheter där elevantalet/sköterska är högre än lägst godtagbar 

bemanning varför fortsatt översyn behövs.   
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Tabell 2: Enhetsvis fördelning av tjänstgöringsgrad samt lägst godtagbar tjänstgöringsgrad enligt förslag i SOU 2021:11 

Enhet Antal  
elever 

Tjänstgörings- 
grad % 
kurator 

Lägst godtagbar 
tjänstgöringsgrad kurator enl. 
SOU 2021:11 (400 
elever/anställd) 

Restid  
Skolkur./
v 

Tjänstgörings- 
grad %  
skolsköterska 

Lägst godtagbar 
tjänstgöringsgrad skolsköterska 
enligt SOU 2021:11 (430 
elever/anställd) 

Restid 
SSK/ v 

Svälthagen 123 35 31  30 29  

Viggestorp 261 60 65  60 61  

Nyhem F-6 181 75 45  35 42  

Nyhem 7-9 284 95 71  60 66  

Björke 22 5 5,5 0,75 10 5 0,75 h 

Brenäs 24 5 6 0,5 5 6 0,5 h 

Rejmyre 78 20 20 1 15 18 1h 

Storängen 432 105 108  100 100  

Högalid 149 40 37  60 35  

Lotorp 125 40 31  35 29  

Grosvad år 6 54 20 14 1 10 13  

Grosvad 7-9 411 80 102  90 96  

Hällestad 158 60 40  45 37 2 

Grytgöl 55 20 14  15 13 0,5 

Bergska 
Bildningen 

255 100 64  45 59  

Bergska IM 106 60 27  40 25  

Grund-
särskolan 

46 20 12  5+5 11 0,5 

Gymnasie-
särskolan 

14 40 4  10 3  

Totalt:  8,8 7 3h 15 min 6,75 med tillfällig 
förstärkning, 
(5,95 utan) 

6,42 tjänster 5h15 min 

Färgmarkeringar: 

 Gul = Max 10 % avvikelse upp/ner jämfört med lägst godtagbar bemanning 

 Ljus färg grön/röd = 11-30 % avvikelse upp/ner 

 Mörk färg grön/röd =  > 31  % avvikelse upp/ner 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 6 (52) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 94   Dnr: KS.2019.0914 

 

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

Sammanfattning 

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

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

för hälsa och välbefinnande.  

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att: 

 en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de 

faktorer som påverkar arbetsbelastningen  

 öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det 

finns elever från åk 4-9  

 kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som 

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

flickor  

 elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det 

finns ett samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och 

psykisk hälsa. 

Handläggning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten slår fast att det finns ett ömsesidigt samband mellan 

skolresultat och psykisk hälsa. Studier visar att psykosomatiska symptom är 

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

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

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

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

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

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

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

Resultat från skolsköterskors hälsosamtal, ungdomsenkäten ”Om mig” och 

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

risk för psykisk ohälsa. 

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

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

skolnärvaro och ökad måluppfyllelse.  

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

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

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

Östergötland) samt Första hjälpen till psykisk hälsa (en sektorsövergripande 

insats).  
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 7 (52) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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

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

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

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

Regeringens utredning kommer att redovisas februari 2021.  

Ingen utredning är tidigare gjord i Finspångs kommun gällande skolsköterskors 

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

genomförs. Sektor utbildning föreslår dock att avvakta regeringens förslag innan 

utredning påbörjas.  

Sektorns uppfattning är det finns indikatorer rörande ungas psykiska hälsa att 

följa. Idag återrapporteras resultat från bland annat: 

 om mig-enkät 

 frånvarorapportering 

 patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska insats (EMI) 

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

innehåll för det kan ingå i utredning av elevhälsans omfattning.  

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

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

barnkonventionen. Forskning på området visar bland annat att arbetsformer där 

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

utbildning följer redan idag upp inflytande och delaktighet genom skolverkets 

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

sektornivå och redovisas i kvalitetsrapporter. 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till motionen. 

Mikael Wallin (L) yrkar bifall till motionen men med tilläggs/ändringsyrkande: 

Att en analys görs av skolsköterskornas och kuratorernas arbetssituation mot 

bakgrund av de faktorer som påverkar arbetsbelastningen. 

Att öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid kommunens grundskolor 

och vid kommunens gymnasieskola Bergska Gymnasiet och dess två enheter. 

Ingela Billström (MP) yrkar bifall till motionen. 

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

Johansson (C), yrkar bifall till motionen med Mikael Wallins (L) tillägg/ändring. 

Yttrande 

I ärendet yttrar sig även Torgny Maurer (SD). 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 8 (52) 

Sammanträdesdatum:  

2020-05-13  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag med tillägg av Mikael Wallins (L) förslag, och att 

kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att bifalla motionen med ändring utifrån att-sats 2 och 3 

 

2. Att en analys görs av skolsköterskornas och kuratorernas arbetssituation 

mot bakgrund av de faktorer som påverkar arbetsbelastningen. 

3. Att öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid kommunens 

grundskolor och vid kommunens gymnasieskola Bergska Gymnasiet och 

dess två enheter. 

4. Att sektorn beaktar Utredning om elevers möjligheter att nå 

kunskapskraven (U 2017:07) när den redovisas 

 

- - - - - 

 

 

 

 

141



Jonas Andersson 

2021-04-21  1 (1) 

Dnr KS.2021.0434 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Lovaktiviteter 2021 

Handlingar kommer senare 

1.
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Kommunstyrelsen  

 

 

LSS-boende Sundsvägen Hyresavtal 

 

Sammanfattning 
 

Förvaltningen har genomfört en hyresavtalsupphandling av LSS boende vid 
Sundsvägen i Finspång. Beslut om upphandling togs i kommunfullmäktige under 
hösten 2020. 

Upphandlingen baserades på ett boende placerad på en av kommunens anvisade 

tomter vid Sundsvägen i Finspång. Upphandlingen innehöll 12 lägenheter 

uppdelade på två separata boendeenheter. 

Upphandlingen genomfördes i två steg där första steget var en förkvalificering 

för att ges möjlighet till att kunna lämna anbud. Här bestämdes att fem 

leverantörer skulle sållas fram.  I alla upphandlingar för att överhuvudtaget 

kunna bli godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav. 

Kvalificeringskraven innebar att anbudsökande skulle ha en ekonomisk stabilitet, 

inte ha skulder till kronofogden etcetera och därmed kunna uppvisa erfarenhet av 

det som upphandlas. 

Då förkvalificeringen var genomförd så erbjöds fem leverantörer att lämna anbud 

i andra steget. Utöver lägst pris så värderades sex ytterligare mervärden: 

Uppfyllande av beställarens verksamhetsbeskrivning, Hänsyn till brukares behov 

och beteenden, Skapa en god arbetsmiljö, Gestaltning, Organisering av 

förvaltning samt Energiförbrukning.  

Förvaltningen mottog sex anbud inför utvärderingen. (En anbudsgivare lämnade 

två alternativa anbud vilket är fullt möjligt i en upphandling.)  

Utvärdering av anbuden genomfördes av en grupp bestående av Per Kyhle 

upphandlingskonsult, Petra Käll Antonsen social omsorg samt Fredrik Björkman 

Fastighetsenheten. 

När utvärdering av anbuden var genomförd kunde det konstateras att vinnare var 

Selhall Fastigheter AB, Tegnergatan 8, 113 58 Stockholm.  Deras anbud var 

2 225 000 kr/år. Övriga anbud låg i spannet om 2 250 000 till 2 890 000 kr/år. 

Tilldelning av anbudet har skett och framtagande av hyresavtal har genomförts i 

förhandling mellan förvaltning och Selhall fastigheter AB. 

Upphandlingen har utvärderats utifrån kallhyra. Hyreskontrakt som presenteras 

för kommunfullmäktige är framförhandlat som s.k. varmhyra. Det ger ett mer 
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förutsägbart avtal för verksamheten och samtidigt mindre administrativt arbete 

för förvaltningen. 

Förelagt avtal är 15-årigt med nio månaders uppsägningstid. I annat fall förlängs 

avtalet med tre år i taget.  

Anbudsgivaren köper fastigheten Nyhem 1:6 enligt fastlagd prissumma vilken 

regleras genom separat beslut. 

Utöver detta avtal uppstår kostnad för anslutningsavgifter som inte gått att 

kostnadsberäknats i upphandlingen. Hanteringen av detta regleras antingen 

genom engångsbetalning eller tilläggshyra. 

 

Förslag till beslut 
 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Finspångs kommun och Selhall 

fastigheter AB Org. nr:559309–3742 

2. Att Hyreskostnaden belastar Social Omsorg 
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