
Kommunfullmäktige Kallelse/föredragningslista 1 (3) 

2022-09-09 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: Onsdag den 21 september 2022, kl 16:00 

Plats: Sessionssalen 

Ordförande: Berit Martinsson 

Sekreterare: Maria Forneman 

Föredragningslista 

Sidnummer

Mötets öppnande 

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i 
behörig ordning 

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

2. Information om verksamheten i regionen

3. Information från kommunfullmäktiges
beredningar

4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

5. Information från bygg- och miljönämnden

Ärenden för behandling

6. Förslag till ny avfallsplan 2022-2030

7. Svar på medborgarförslag – inför aktiv

porrprevention på platser där barn vistas och som

kommunen är huvudman för

4
103
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Kommunfullmäktige Kallelse/föredragningslista 2 (3) 

2022-09-09 

8. Ekonomisk redovisning tertial 1 2022, svar på

återremiss från kommunfullmäktige

110 

9. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

10. Revidering av dokumentet Politisk organisation i

Finspångs kommun

148
161 

11. Revidering av Arbetsordning för

kommunfullmäktige

184 

12. Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 205
227
245 

252 

259 

263 

282
284 

289 

291 

293 

13. Revidering av Reglemente för förtroendevalda

14. Svar på motion - Utöka antalet

verksamhetsnämnder i Finspång – mer
handlingar kommer senare!

15. Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära

vård – mer handlingar kommer senare!

16. Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut

enligt LSS och SoL, sektor social omsorg 2022,

kvartal 1

17. Planbesked - Hårstorp 3:110 (Dunderbacken)

Valärenden

18. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer,

frågor, medborgarförslag

19. Anmälan av E-förslag - Fritidsgård i Rejmyre

20. Anmälan av E-förslag - Ny daglig verksamhet

inom LSS

21. Anmälan av E-förslag - Belysning på cykelbanan

mellan Finspång och Sonstorp

22. Anmälan av E-förslag - Iläggningsbrygga i

Skuten för fritidsbåtar

23. Anmälan av E-förslag - Utveckling av området

kring Tegelbackens demensboende

24. Anmälan av E-förslag - säkrare in- och utfart

samt större parkering vid Lotorps skola

295 
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25. Anmälan av nytt medborgarförslag - Gång- och

cykelväg över Skutenbron

297 

26. Anmälan av nytt medborgarförslag - Se över

normen för försörjningsstöd

299 

27. Avtackning av avgående ledamöter
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Madelene Lunden 

2022-05-16  1 (1)  

Dnr KS.2020.1355  

  

 

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  

 

 

Förslag till ny avfallsplan 2022–2030 

 

Beskrivning av ärendet 

Miljö och samhällsberedningen har från kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta 

fram ett förslag på ny avfallsplan. Förslaget har arbetats fram på uppdrag av 

beredningen. Underlaget till planen har tagits fram genom dialogmöten med 

olika förvaltningar och kommunala bolag i Finspångs kommun, vägledande 

debatt i kommunfullmäktige samt en medborgarenkät.  

Huvuddrag: 

Arbetet har lett till att ett förslag för avfallsplan som sträcker sig över perioden 

2022–2030 presenteras. Avfallsplanen har ett fokus på avfallstrappan och där 

åtgärder för minimering och återbruk av avfall prioriteras, men där åtgärder inom 

återvinning lyfts. 

Avfallsplanen föreslås att vara gällande för en 8 års period, 2022-2030, men att 

uppgifterna i planen i enlighet med kap 9 §8 i avfallsförordningen (2020:614) ses 

över vart fjärde år. 

Planen kommer framåt arbetas med genom kontinuerliga uppföljningar från 

styrgrupp för förorenade områden och berörda förvaltningar och bolag. En 

handlingsplan har tagits fram för uppföljning, men ses som ett arbetsmaterial för 

planen. 

Förslag till beslut 

Miljö och samhällsberedningen föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige 

1. Att anta avfallsplan Finspångs kommun 2022–2030 – för minimering, 

förebyggande och ökade möjligheter för kretslopp vad gäller avfall 

2. Att upphäva nu gällande Renhållningsordning Finspångs kommun. 

avfallsplan 2014–2018, kommunfullmäktige 2014-03-26 (§69) 

 

 

 

Bilagor 

Protokoll från miljö och samhällsberedningen, 2022-05-11 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 246   Dnr: KS.2020.1355 

 

Förslag till ny avfallsplan 2022-2030 

Beskrivning av ärendet 

Miljö och samhällsberedningen har från kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta 

fram ett förslag på ny avfallsplan. Förslaget har arbetats fram på uppdrag av 

beredningen. Underlaget till planen har tagits fram genom dialogmöten med 

olika förvaltningar och kommunala bolag i Finspångs kommun, vägledande 

debatt i kommunfullmäktige samt en medborgarenkät.  

Huvuddrag 

Arbetet har lett till att ett förslag för avfallsplan som sträcker sig över perioden 

2022–2030 presenteras. Avfallsplanen har ett fokus på avfallstrappan och där 

åtgärder för minimering och återbruk av avfall prioriteras, men där åtgärder inom 

återvinning lyfts. 

Avfallsplanen föreslås att vara gällande för en 8 års period, 2022-2030, men att 

uppgifterna i planen i enlighet med kap 9 §8 i avfallsförordningen (2020:614) ses 

över vart fjärde år. 

Planen kommer framåt arbetas med genom kontinuerliga uppföljningar från 

styrgrupp för förorenade områden och berörda förvaltningar och bolag. En 

handlingsplan har tagits fram för uppföljning, men ses som ett arbetsmaterial för 

planen. 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar på två ändringar; att kopplingen till 

klimatförändringar bör strykas i dokumentet då det saknas vetenskapliga belägg 

för att en kommunal avfallsplan påverkar det globala klimatet, samt att 

hänvisningarna till Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål bör strykas i 

dokumentet då det inte tillför något mervärde utan endast är ren symbolpolitik. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag 

till Torgny Maurers (SD) ändringsyrkanden. 

Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Kai Hallgren (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två ändringsyrkanden och föreslår att de 

först ställs på bifall eller avslag. Kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandena. 

Därefter finner ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut och att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 8 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta avfallsplan Finspångs kommun 2022–2030 – för minimering, 

förbyggande och ökade möjligheter för kretslopp vad gäller avfall 

2. Att upphäva nu gällande Renhållningsordning Finspångs kommun, 

avfallsplan 2014–2018, kommunfullmäktige 2014-03-26 (§ 69) 

 
 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers ändringsyrkanden. 

 

- - - - - 

 
 

 

                                                 
1 ”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige” är tillagt eftersom det först hade fallit bort i 
beslutet. 
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Rojyar Khalili 

2022-05-23  1 (2) 

Dnr KS.2021.0646 

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 

Svar på medborgarförslag – inför aktiv porrprevention på 
platser där barn vistas och som kommunen är huvudman 
för 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett medborgarförslag där förslagsställaren förväntar sig att 

förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn 

vistas ska vara en porrfri zon. 

Förslagsställaren menar att barn har enkel tillgång genom internet till miljontals 

gratis porrfilmer som ofta innehåller grov sexism, rasism och våld bl.a. så kallat 

“strypsex”. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte 

själva söker aktivt efter nätpornografi bl.a. genom pop-up-annonser, enkla 

sökord t.ex. “xxx” och länkade filmer. Det är även vanligt att barn exponeras 

genom att ett annat barn visar. 

För att det ska bli realitet så vill förslagsställaren att kommunen inför aktiv 

porrprevention genom följande punkter: 

- Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och

wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.

- Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp

nätpornografi vaken via kommunens nätverk, kommunens digitala

enheter eller privat teknisk utrustning som till exempel privat smartphone

på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Handläggaren har mailat förslagsställaren inför hantering av medborgarförslaget. 

Svar 

Surffilter är sedan flera år implementerat på alla nät där Finspångs kommun är 

huvudman. Detta begränsar bland annat möjligheten att surfa till källor som 

exponerar exempelvis pornografi.  

Finspångs kommun har även implementerat ett skydd på webbläsarnivå för att 

minska risken för porrexponering vid sökningar på internet. (SafeSearch) 

Däremot finns det ingen möjlighet att på klientnivå begränsa vad någon söker 

eller surfar på när de inte befinner sig på kommunens egna nät, till exempel om 

någon ansluter via sitt hemmanätverk, publika nät eller via 4g-uppkoppling.  
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Rojyar Khalili 
2022-05-23  2 (2) 

Dnr KS.2021.0646 

I Finspångs kommuns IT- policy regleras hur man får använda kommunens 

digitala enheter och nät. Där framgår tydligt att bland annat pornografi inte är 

tillåtet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1.  Att anse medborgarförslaget besvarat
2.  Att meddela förslagsställaren beslutet

104



Kommunstyrelsen Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum: 

2022-08-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2022-§ 247 Dnr: KS.2021.0646 

Svar på medborgarförslag – inför aktiv porrprevention på 
platser där barn vistas och som kommunen är huvudman för 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit in ett medborgarförslag där förslagsställaren förväntar sig att 

förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn 

vistas ska vara en porrfri zon. 

Förslagsställaren menar att barn har enkel tillgång genom internet till miljontals 

gratis porrfilmer som ofta innehåller grov sexism, rasism och våld bl.a. så kallat 

“strypsex”. Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte 

själva söker aktivt efter nätpornografi bl.a. genom pop-up-annonser, enkla 

sökord t.ex. “xxx” och länkade filmer. Det är även vanligt att barn exponeras 

genom att ett annat barn visar. 

För att det ska bli realitet så vill förslagsställaren att kommunen inför aktiv 

porrprevention genom följande punkter: 

 Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och

wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.

 Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp

nätpornografi vaken via kommunens nätverk, kommunens digitala

enheter eller privat teknisk utrustning som till exempel privat smartphone

på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas.

Handläggaren har mailat förslagsställaren inför hantering av medborgarförslaget. 

Svar 

Surffilter är sedan flera år implementerat på alla nät där Finspångs kommun är 

huvudman. Detta begränsar bland annat möjligheten att surfa till källor som 

exponerar exempelvis pornografi.  

Finspångs kommun har även implementerat ett skydd på webbläsarnivå för att 

minska risken för porrexponering vid sökningar på internet. (SafeSearch) 

Däremot finns det ingen möjlighet att på klientnivå begränsa vad någon söker 

eller surfar på när de inte befinner sig på kommunens egna nät, till exempel om 

någon ansluter via sitt hemmanätverk, publika nät eller via 4g-uppkoppling.  

I Finspångs kommuns IT- policy regleras hur man får använda kommunens 

digitala enheter och nät. Där framgår tydligt att bland annat pornografi inte är 

tillåtet.  
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Kommunstyrelsen Protokoll 71 (70) 

Sammanträdesdatum: 

2022-08-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat

2. Att meddela förslagsställaren beslutet

- - - - -
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2022-06-28  1 (2)  

Dnr KS.2021.1278  

  

 

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  

 

 

Ekonomisk redovisning tertial 1 2022, svar på återremiss 
från kommunfullmäktige 

 

Beskrivning av ärendet 

Under fullmäktigesammanträdet 2022-06-22 2022-§ 81, dnr: KS.2021.1278 

beslutades ”att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige till beslut, när skriften under avsnittet 

Gymnasiet i tertialrapporten skrivits om så att den blir mer tydlig om var 

underskottet kan härledas till”. 

Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till texten för gymnasiet. Texten är 

uppdaterad i tertialrapporten. Texten lyder enligt följande:  

Gymnasiet prognostiserar ett underskott med 14,7 mnkr. Tilldelade resurser och 

beräknade intäkter räcker inte till för att finansiera den struktur och kostnadsnivå 

som dagens gymnasieverksamhet har.  

 

Verksamheten tilldelas en elevpeng via kommunens resursfördelningsmodell, en 

peng för gymnasiet och en högre peng för gymnasiesärskolan. Tilldelning var 

125 500/elev för 734 gymnasielever och 395 500/elev för 13 elever i 

gymnasiesärskolan. Intäkterna, från statsbidrag, Migrationsverket och 

interkommunal ersättning beräknas till 8,3 mnkr. Intäkterna uppkommer och 

används i den egna verksamheten. Merparten av intäkterna är 4 mnkr från 

interkommunal ersättning från andra kommuner. Nedanstående beräkning och 

prognos bygger på en likafördelning av den, i resursfördelningsmodellen, 

tilldelade elevpengen. Ingen hänsyn har tagits till kostnadsnivåer för de olika 

utbildningarna. 

 

För den externa verksamheten med beräknat 433 elever är prognosen en total 

kostnad om 61,6 mnkr inklusive busskort och inackorderingstillägg. Intäkten 

från återbetald moms 1,8 mnkr är avräknad här. Totalkostnaden bestäms av antal 

elever per program hos respektive anordnare och ett programpris som beräknas 

utifrån ett regelverk i samverkansområdet. Utifrån tilldelningen enligt ovan så 

finns totalt 56,6 mnkr i resurser för verksamheten. Detta ger då ett prognostiserat 

underskott för den externa delen på 5 mnkr. Kostnadsnivån för 

gymnasieutbildningar har ökat väsentligt de senaste åren och kommunens 

totalkostnad är mycket beroende av vilka program som eleverna väljer. 

Prisvariationen mellan olika gymnasieprogram är mycket stor. De billigaste 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2022-06-28  2 (2)  

Dnr KS.2021.1278  

  

 

ligger under hundratusen kronor per elevplats och år och de dyraste kostar flera 

hundra tusen kronor. 

 

Den egna verksamheten på Bergska Bildningen och Bergska Bergska skolan 

betraktas av sektorn som en enhet ekonomiskt sett. Den beräknade 

totalkostnaden för 320 elever inklusive gymnasiesärskolan och 

introduktionsprogram är 59 mnkr.   Här ingår då kostnader för busskort 

skolskjutsar, elevhälsa och sektorsledning. I elevvolymen 320 ingår också elever 

från andra kommuner, finansiering för dessa erhålls ur de interkommunala 

intäkterna. Utifrån tilldelningen enligt ovan och beräknade intäkter så finns totalt 

49,3 mnkr i resurser varav elevpengen utgör 41 mnkr. Prognosen för den egna 

verksamheten är således ett underskott med 9,7 mnkr. Förklaringen är 

svårigheten att uppnå driftsfördelar med ett relativt litet elevunderlag fördelat på 

två enheter. Dessutom går ett förhållandevis stort antal av eleverna 

introduktionsprogram (IM) där personaltätheten är hög. Lokalkostnaderna 

inklusive lokalvård på Bergska skolan är förhållandevis höga jämfört med andra 

gymnasieskolor. Total kostnad 5,4 mnkr eller 41 500 kr/elev. Verksamhetsflytten 

av delar från Bildningen till Bergska skolan har medfört samordningsvinster med 

lägre kostnader jämfört med läget 2021.  

 

Sammanfattningsvis så uppvisar den externa verksamheten underskott med 5 

mnkr och den egna verksamheten 9,7 mnkr utifrån en jämn fördelning av 

elevpengen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2022 med den 

nya texten för gymnasiet enligt förvaltningens förslag.  

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 250   Dnr: KS.2021.1278 

 

Ekonomisk redovisning tertial 1 2022, svar på återremiss från 
kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Under fullmäktigesammanträdet 2022-06-22 2022-§ 81, dnr: KS.2021.1278 

beslutades ”att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och 

sedan åter till kommunfullmäktige till beslut, när skriften under avsnittet 

Gymnasiet i tertialrapporten skrivits om så att den blir mer tydlig om var 

underskottet kan härledas till”. 

Förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till texten för gymnasiet. Texten är 

uppdaterad i tertialrapporten. Texten lyder enligt följande:  

Gymnasiet prognostiserar ett underskott med 14,7 mnkr. Tilldelade resurser och 

beräknade intäkter räcker inte till för att finansiera den struktur och kostnadsnivå 

som dagens gymnasieverksamhet har.  

Verksamheten tilldelas en elevpeng via kommunens resursfördelningsmodell, en 

peng för gymnasiet och en högre peng för gymnasiesärskolan. Tilldelning var 

125 500/elev för 734 gymnasielever och 395 500/elev för 13 elever i 

gymnasiesärskolan. Intäkterna, från statsbidrag, Migrationsverket och 

interkommunal ersättning beräknas till 8,3 mnkr. Intäkterna uppkommer och 

används i den egna verksamheten. Merparten av intäkterna är 4 mnkr från 

interkommunal ersättning från andra kommuner. Nedanstående beräkning och 

prognos bygger på en likafördelning av den, i resursfördelningsmodellen, 

tilldelade elevpengen. Ingen hänsyn har tagits till kostnadsnivåer för de olika 

utbildningarna. 

För den externa verksamheten med beräknat 433 elever är prognosen en total 

kostnad om 61,6 mnkr inklusive busskort och inackorderingstillägg. Intäkten 

från återbetald moms 1,8 mnkr är avräknad här. Totalkostnaden bestäms av antal 

elever per program hos respektive anordnare och ett programpris som beräknas 

utifrån ett regelverk i samverkansområdet. Utifrån tilldelningen enligt ovan så 

finns totalt 56,6 mnkr i resurser för verksamheten. Detta ger då ett prognostiserat 

underskott för den externa delen på 5 mnkr. Kostnadsnivån för 

gymnasieutbildningar har ökat väsentligt de senaste åren och kommunens 

totalkostnad är mycket beroende av vilka program som eleverna väljer. 

Prisvariationen mellan olika gymnasieprogram är mycket stor. De billigaste 

ligger under hundratusen kronor per elevplats och år och de dyraste kostar flera 

hundra tusen kronor. 

Den egna verksamheten på Bergska Bildningen och Bergska Bergska skolan 

betraktas av sektorn som en enhet ekonomiskt sett. Den beräknade 

totalkostnaden för 320 elever inklusive gymnasiesärskolan och 

introduktionsprogram är 59 mnkr.   Här ingår då kostnader för busskort 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 71 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

skolskjutsar, elevhälsa och sektorsledning. I elevvolymen 320 ingår också elever 

från andra kommuner, finansiering för dessa erhålls ur de interkommunala 

intäkterna. Utifrån tilldelningen enligt ovan och beräknade intäkter så finns totalt 

49,3 mnkr i resurser varav elevpengen utgör 41 mnkr. Prognosen för den egna 

verksamheten är således ett underskott med 9,7 mnkr. Förklaringen är 

svårigheten att uppnå driftsfördelar med ett relativt litet elevunderlag fördelat på 

två enheter. Dessutom går ett förhållandevis stort antal av eleverna 

introduktionsprogram (IM) där personaltätheten är hög. Lokalkostnaderna 

inklusive lokalvård på Bergska skolan är förhållandevis höga jämfört med andra 

gymnasieskolor. Total kostnad 5,4 mnkr eller 41 500 kr/elev. Verksamhetsflytten 

av delar från Bildningen till Bergska skolan har medfört samordningsvinster med 

lägre kostnader jämfört med läget 2021.  

Sammanfattningsvis så uppvisar den externa verksamheten underskott med 5 

mnkr och den egna verksamheten 9,7 mnkr utifrån en jämn fördelning av 

elevpengen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2022 med den 

nya texten för gymnasiet enligt förvaltningens förslag 

 
- - - - - 
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Sammanfattning 
Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2022 om 36,5 mnkr. Prognosen i 
tertial 1 för helåret visar ett positivt resultat om 20,6 mnkr, en avvikelse med 15,9 
mnkr i jämförelse med budget. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt följande: 

 
Sektor social omsorg prognostiserar underskott inom försörjningsstöd, placeringar 
vuxna, köpta platser LSS/SoL och personlig assistans. Allt fler individer har 
långvarigt behov av bidrag. Flera projekt planeras som på sikt ska leda till att 
individerna får anställning. Placeringskostnaderna för vuxna räknas upp varje år 
och blir dyrare. De nuvarande volymerna för köpta platser i kombination med 
kostnadsnivån leder till ett underskott. Sektorn jobbar med effektiv bemanning. 
Inom LSS/SoL planeras en utökning av resursgruppen för att hantera en utökad 
grundbemanning och frånvaro. Sektorn arbetar generellt aktivt inom samtliga 
områden med att identifiera effektiviseringar, samt minska kostnader och samtidigt 
utöka intäktssidan. 

Inom sektor samhällsbyggnad har de flesta av sektorns avdelningar fått kraftigt 
stigande kostnader till följd av händelser i omvärlden. Underskottet för sektorn hör 
till största delen till fastighetsavdelningen och kostnaden för el. Finspångs kommun 
har ett fullt ut rörligt el-pris och så länge omvärldsläget ser ut som det gör kommer 
priset ligga på en betydligt högre nivå. 

För sektor utbildning hör merparten av underskottet till gymnasiet. En 
gymnasieutredning har presenterats, syftet är forma framtidens kommunala 
gymnasieskola i Finspång med bra utbud och en effektiv organisation. 
Skolstrukturutredningen, innehåller ett antal förslag som på några års sikt bör 
kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 

Sektor vård och omsorgs överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat för 
äldreomsorgstaxan samt blockförhyrningsavtal och att det centralt finns en mindre 
buffert med hänsyn till svängningar i volymerna inom hemtjänsten. 
Hemtjänstvolymerna bedöms ligga i nivå med budget. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen bedöms gå med överskott då sektorn inte kunnat 
rekrytera sjuksköterskor på de vakanser som uppstått. För särskilt boende 
prognostiseras underskott då bristen på vikarier vid sjukdom gör att ordinarie 
personal arbetar övertid. Bristen på demensplatser gör att brukare med 
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demensproblematik får placeras på avdelningar som inte är anpassade för 
demensverksamhet. Det gör att bemanningen anpassas efter brukares behov och 
leder till högre personalkostnader och utökning av personal under natten. 

För kommungemensamma kostnader redovisas ett överskott då flera 
investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller påverkar resultatet 
endast under del av året. 

För finansenheten redovisar skatter och statsbidrag ett förväntat överskott. SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) räknar i sin aprilprognos med högre 
skatteunderlagstillväxt för år 2022–2025. Slutavräkningarna för år 2021 och 2022 
års skatteintäkter är positiva. 
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1. Viktiga händelser  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter i sin senaste skatteprognos förutom 
den höga inflationen även stigande räntor. Det finns förväntningar om höjda 
styrräntor från en rad centralbanker. En fortsatt ränteuppgång tycks i det närmaste 
oundviklig, givet den globala inflationschocken samt de ännu mycket låga 
styrräntorna. Den normalisering som stundat under tio år av unikt låga räntor är 
därmed här med besked. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande 
åtstramande effekter på världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft till 
den återhämtning efter pandemin som ännu präglar många ekonomier. 
Skatteunderlagsprognosen vilar fortsatt på ett samhällsekonomiskt scenario för 
utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Rysslands invasion av Ukraina 
är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den senaste tidens 
energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska 
utvecklingen framöver. Tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har 
försvagats sedan invasionen inleddes. 

Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av 
den svenska konjunkturen 2022 och 2023.1 

För Finspångs kommun visar den senaste skatteprognosen en förbättring med 
16,1 mnkr.  

Prisutvecklingen är oroande för kommunens verksamheter där vi ser kraftigt ökade 
priser tex energi- och råvarupriser. 

Flyktingmottagandet är extremt osäkert och det är fortfarande osäkert om ev. 
ersättning kommer att ske. Coronapandemin och hur den utvecklar sig är 
ytterligare ett orosmoln. Båda dessa områden har kommunen skapat en särskild 
aktivitet för så att det ska vara möjligt att följa dessa kostnader i kommunen och 
om staten ersätter kommunerna för dessa kostnader ska kunna vara möjligt att 
ansöka om dessa ersättningar. 

  

1.1. Viktiga händelser som inte är med i 
prognos 

Eventuella ersättningar för kostnader i samband med flyktingmottagande Ukraina 
är inte med i prognosen. 

Kommande LSS boendet som beräknas vara klart under hösten är inte bedömd 
utifrån beräkning av finansiell leasing och kan därmed påverka resultatet. Under 

1 Cirkulär 22:15 Sveriges Kommuner och regioner 
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produktion av bokslutet framkom behov av att justera av finansiell leasing utifrån 
drift och det kommer att göras i samband med delårsbokslutet. 

Kostnader för löneökning har enbart betalats ut för kommunal i april. De flesta 
förbund får retroaktivt utbetalat i maj och budget för löneökningar regleras till 
delårsbokslutet. Vårdförbundet kommer utbetalas under juni och är då retroaktivt 
från 1 april. 

1.2. Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn 
Under januari och februari var sjukfrånvaron fortsatt hög med över 11% frånvaro. 
Under mars sjönk frånvaron till 8%. Under februari var det 779 tillfällen 
rapporterade som vård av barn, under mars har det ökat till 909 tillfällen.  

2. Bolagen 
Det sker ingen sammanställning av kommunkoncernen vid tertial 1 utan varje 
bolag redovisar sina rapporter separat. Rapporterna finns som bilaga till ärendet.  

För Finspångs förvaltnings- och industrihus förväntas för helåret ett underskott på 
0,3 mnkr (efter skatt), vilket är något bättre än förväntat. Underskottet beror främst 
på högre elpriser. 

Finspångs tekniska verk prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 16,4 
mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budgeterat. Justeringar har gjorts på intäkter 
energi och intäkter förbränning avfall. På kostnadssidan har justering gjorts för 
bränslekostnader och även personalkostnader som avser höjda 
pensionskostnader. 

Vallonbygdens prognos för helåret är ett positivt resultat efter finansnetto om ca 
10,6 mnkr och ett positivt årsresultat om ca 8,2 mnkr. Prognostiserat resultats 
differens gentemot budgeterat resultat kan sammanfattningsvis förklaras av lägre 
intäkter (-0,6 mnkr), högre avskrivningskostnader (-1,5 mnkr) samt högre 
räntekostnader (-1,2 mnkr). 

Finspångs stadsnät Finet räknar med att vid årets slut ha ett positivt resultat på ca 
0,8 mnkr som (efter beslut av Finets styrelse) bokas upp som en obeskattad reserv 
genom en överavskrivning vilket medför ett noll resultat efter skatt.  
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3. Kommuntotal 
3.1. Resultaträkning kommun 

 

3.2. Resultatrapport kommun 
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3.3. Sektorer nettoredovisning 

 

3.4. Sektorer specifikation kostnader/intäkter 
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4. Politisk ledning 

 

Budget och prognosantaganden 
I kommunstyrelsens budget finns avsatta medel för oförutsedda behov där utfallet 
utgör en osäkerhetsfaktor varje år. Tillsammans med kommunstyrelsens 
ordförande har en bedömning gjorts om tillkommande kostnader under året, 
prognosen visar att en stor del av budgeten inte kommer att förbrukas. 

Kommentar till prognosen 
Kostnader för kommunens politiska ledning innefattar bland annat arvoden och 
sammanträdesersättningar för de politiska möten som hålls under året, 
föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt kostnader för 
externa revisorer och granskningar. Kommunfullmäktige ansvarar även för den 
årliga hedersuppvakningen till kommunens anställda, nationaldagsfirandet och 
eventuella vänortsbesök.  

Kommunfullmäktige redovisar ett förväntat överskott med 0,1 mnkr. Beredningen 
för social omsorg är vilande även detta år, vilket medför lägre arvodeskostnader. 
Kommunfullmäktiges kostnad för arbetsgivaravgifter (PO-pålägg) kopplade till 
arvodesersättningar kommer att bli lägre än budgeterat. Den faktiska kostnaden är 
åldersstyrd med lägre arbetsgivaravgift för unga och äldre.  
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Under våren har den investering som kommunfullmäktige finansierat slutförts med 
installation av ny digital utrustning i sessionssalen som ska ge möjlighet till bättre 
digitala möten. Under året räknar kommunfullmäktiges ordförande med att kunna 
genomföra både nationaldagsfirande, vänortbesök i juni och augusti samt klockfest 
under hösten, evenemang som tidigare år delvis varit vilande under pandemin. 

Kommunstyrelsen redovisar ett förväntat överskott med 0,4 mnkr. Den största 
posten är relaterad till kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov som visar 
ett prognosticerat överskott med 0,3 mnkr. En bedömning har gjorts tillsammans 
med kommunstyrelsens ordförande utifrån hittills fattade beslut och tidigare 
årsutfall. Precis som kommunfullmäktige redovisar kommunstyrelsen en lägre 
kostnad för arbetsgivaravgifter än budgeterat.  

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. 
Valnämnden i Finspångs kommun ansvarar för att administrera valarbetet samt att 
bemanna kommunens 19 vallokaler och fem förtidsröstningslokaler med 
röstmottagare. Den statliga ersättning kommunerna erhåller från valmyndigheten 
har erhållits och blev något högre än budgeterat, samtidigt har man beslutat om 
höjning av arvodet till röstmottagare. 

Överförmyndarens verksamhet redovisar ett underskott litet underskott med 40 
tkr. Kommunstyrelsen har beslutat om att arbeta för att skapa en långsiktigt hållbar 
organisation för överförmyndarhandläggare för minskad sårbarhet. Inriktningen är 
att arbeta vidare för att hitta en lösning tillsammans med Söderköpings kommun, 
Norrköpings kommun och Valdemarsviks kommun med ett gemensamt kontor i 
Norrköping. Kommunfullmäktige beslutade även att arbeta för en gemensam 
nämnd tillsammans med dessa kommuner. Under våren har detta medfört ökade 
arvodeskostnader då extra planeringsmöten har ägt rum i Norrköping.  

Underskottet förklaras även av ökade kostnader för extra handläggarresurser i 
samband med tjänstledighet, där budgeten varit för lågt beräknad. Prognosen för 
arvodesersättningar enligt kommunens regler om ersättning till godemän är 
fortfarande mycket osäker men utgår ifrån att budgeten kommer att räcka 
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5. Sektor ledningsstab 

 

Budget och prognosantaganden 
Under Kommundirektör ligger budgeten för Bemanningsprojektet som uppgår 
till 2,3 mnkr. Projektet har i stora delar blivit förskjutet på grund av pandemin och 
därför beräknas inte hela budgeten förbrukas under året, överskottet beräknas till 
0,8 mnkr.  

I övrigt finns hos kommundirektören en del medel som ännu inte har avsatts till 
något specifikt, i denna första prognos görs bedömningen att de kommer att 
förbrukas. 

Kommunikationsavdelningen, kommunens bilpool brukar få avsevärt lägre 
uthyrningsgrad under sommaren vilket gör att ett underskott om 0,2 mnkr befaras, 
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detta kan dock komma att ändras. Bidrag för finskt förvaltningsområde har betalats 
ut för hela året, detta kommer att periodiseras framöver. 

Flyktingar Ukraina var inte budgeterat inför året, i prognosen är kända kostnader 
inräknade. Utvecklingen i Ukraina samt beslut från Migrationsverket kan komma att 
påverka prognosen. 

HR, kostnader för fast facklig tid kommer att faktureras. Kostnaderna för 
feriearbetare kommer inte att vara helt kända förrän efter sommaren men antas 
följa budget. 

Bemanningscentralen har haft ökade personalkostnader under början av året på 
grund av Covid och korttidsfrånvaro, de har dock fått ersättning för detta från 
Försäkringskassan. 

Ekonomi- och styrningsavdelningen har fått beviljade medel för utökad 
upphandlingskompetens samt införande av e-handel. Rekryteringsprocesser pågår 
för flera kommande vakanta tjänster som bidrar till osäkerheter i prognos. 

Kommentar till prognosen 
Inom bemanningsprojektet är det främst budgeten för vikariekostnader som inte 
kommer förbrukas på grund av förskjutningen i projektet. 

Bemanningscentralen antar att personalkostnaderna succesivt kommer att öka 
under sommarmånaderna på grund av semester och vikariekostnader, de har i 
dagsläget även tre vakanta tjänster som de räknar med att tillsätta.  
Utöver ovan information har budget för användarkonton missats för timvikarier 
vilket påverkar prognosen negativt. 

Ekonomi- och styrningsavdelningen visar ett överskott i prognosen på 0,6 mnkr. 
Avdelningen förväntas ha lägre personalkostnader på grund av vakanser, sjukdom 
samt lägre konsultkostnader för införande av digitala lösningar. Avdelningen räknar 
med att kunna återlämna utvecklingsmedel till kommungemensamma kostnader 
inför delårsbokslutet motsvarande överskottet.    

Kansli- och utvecklingsenhet prognostiserar nollresultat. Det finns en stor 
osäkerhet inom enhetens verksamheter på hur det slutliga kostnadsutfallet 
kommer att se ut. Många poster är svåra att förutse, särskilt på fritidssidan. En 
fördjupande analys kommer att göras vid teritial två. 

Prognosen pekar på ett överskott inom anläggningsbidrag och investerings- och 
upprustningsbidrag vilket kan ses som en effekt av pandemin. Många föreningar 
ligger efter med ansökningar. Förväntningen är att ansökningarna kommer vara 
tillbaka på en mer normal nivå under 2023.  

Det krävs en större vuxennärvaro på Camp Grosvad. Ett första steg är att antalet 
projektledare har utökats från två till tre i år. En större del av budgeten kommer 
därför gå till personalkostnader.  

IT-enheten prognostiserar ett nollresultat. Det finns dock en viss osäkerhet kopplat 
till snabba prisförändringar på marknaden, och då inköp görs löpande under året 
så kan detta komma att få påverkan på resultatet. 
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Priserna på IT-relaterad hård- och mjukvara påverkas av de senaste årens 
pandemi som orsakat stora förseningar och komponentbrister i världen. 

Förslag till åtgärder vid avvikelse – 
sektorschefens kommentar 
Bemanningscentralen har fått i uppgift att undersöka hur stor den obokade tiden 
varit i procent. Detta är relevant då budgeten bygger på 15% obokad tid. 

Så snart Migrationsverket lämnar besked om hur medel för flyktingmottagning kan 
återsökas kommer detta att göras. 
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6. Sektor social omsorg 
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Budget och prognosantaganden 
Sektor social omsorg har tilldelats en budget på 236,5 mnkr enligt strategisk plan. 
Under våren har sektorn fått ramjustering motsvarande 0,9 mnkr. Sektorn ser 
svårigheter att få tilldelad budgetram att räcka till för ett flertal verksamheter, vilket 
resulterar i en negativ avvikelse på 21,7 mnkr. Sektorn väljer att fördela budget 
utifrån beräkningar i kommunens resursfördelning i den mån det är specificerat i 
fördelningsmodellen. Kommunen blev kompenserade för årets första månader från 
Försäkringskassan gällande sjuklöneersättning. Kompensationen uppgick till 1,4 
mnkr för sektorn och enheterna har tagit del av dessa medel utifrån andel sjukskrivna 
på respektive enhet. Sektor befarar att IVO kommer utdöma särskilda avgifter på 
upp till 3,0 mnkr på grund av ej verkställda boendebeslut. Då det råder osäkerhet 
om det blir så har sektorn delvis tagit höjd för detta i prognosen.  

Försörjningsstödet tilldelas en budget på 28,4 mnkr där utvecklingsmedel med 0,4 
mnkr för budget- och skuldrådgivare ingår. Arbetsmarknadsenheten fick en extra 
tilldelning inför detta år med 1,3 mnkr. Medlen är till för att finansiera projektet UFAS, 
Unga Finspångsbor i arbete eller studier.  

Individ och familjeomsorgen har tagit del av statsbidrag som motsvarar 1,0 mnkr. 
Bidragen är riktade till placering av barn samt arbete mot våld i nära relation. Dessa 
bidrag var inte annonserade vid tidpunkten för budgetarbetet. Utöver det har 0,4 
mnkr i statsbidrag erhållits riktat mot arbete till familjecentralen.  

Budgeten på 4 mnkr för placeringar vuxna baseras på den tilldelning som sektorn 
erhåller. Det är samma tilldelning som sektorn erhållit sedan ett flertal år tillbaka. 
Verksamhet har haft en snittkostnad på 8 mnkr de senaste åren, bortsett från 
föregående år vilket var ett undantag då verksamheten hade ett fåtal placeringar och 
ett utfall på 2,0 mnkr. Sektorn ser redan nu att kostnaden för placeringar börjar 
återgå till tidigare nivåer.  

Ensamkommande barn ersätts av Migrationsverket i form av schablonersättning, 
grundersättning samt ersättning för vårdnadsöverflytt. Denna intäkt genererar 1,7 
mnkr för sektorn. 

Boende samt boendestöd LSS/SoL erhåller stasbidrag om 1,3 mnkr för god och 
nära vård för äldre. Verksamheten har i flera års tid sett svårigheter att nå budget. 
Värt att notera i sammanhanget är också att i nuvarande resursfördelningsmodell 
sker en eftersläpning innan sektorn tilldelas medel för utökade verkställda beslut. 
Resursfördelningen baseras på rapporterade verkställda beslut i LSS-utjämningen 
som görs årligen. Beroende på när besluten är verkställda dröjer det från 1 år och 
tre månader till 2 år och tre månader innan de genererar medel till sektorn. 

Personlig assistans har fortsatt en högre kostnad per utförd timme jämfört med den 
ersättning som erhålls från Försäkringskassan. Vilket är fallet för de allra flesta 
kommuner.  

Kommentar till prognosen 
Försörjningsstödet visar ett underskott på 6,5 mnkr vilket är i linje med vad 
verksamheten räknade med i budgetarbetet. Verksamheten ser att allt fler individer 
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har ett långvarigt behov av bidrag. Prognosen visar att verksamheten inte kommer 
klara sin inom sin budgetram, vilket är i linje med tidigare år där utfallet varit markant 
högre än tilldelad budget.  

Arbetsmarknadsenheten visar nollprognos dels utifrån att verksamheterna haft 
vakanta tjänster och blivit kompenserade för sjuklönekostnader. 

Daglig verksamhet har haft vakanta tjänster och visar ett överskott på 0,8 mnkr.  

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott med 1,5 mnkr. Förklaringen ligger 
i de statsbidrag som verksamheten tagit del av och som inte var kända i början av 
året. Verksamheten har även personal som arbetar enligt avtalet 80-90-100, samt 
en andel personal som behövt vara hemma för vård av barn. Besparingen ligger i att 
verksamheten då inte har ersatt befintlig personal med vikarier.  

Placeringar vuxna visar ett underskott på 2 mnkr och beräknas kosta 6 mnkr då 
verksamheten redan nu har fattat beslut för 4,5 mnkr. Placeringar är alltid 
utmanande att förutse i en prognos då verksamheten inte styr inflödet. 
Snittkostnaden är i paritet med andra jämförbara kommuner. Värt att notera är att 
placeringskostnaden räknas upp varje år och blir dyrare.   

Placeringar barn och unga visar ett överskott på 2 mnkr utifrån de placeringar som 
är kända för tillfället samt att verksamheten ska ha en liten marginal för oförutsedda 
och kommande beslut.  

Prognosen för ensamkommande barn visar ett överskott på 0,7 mnkr vilket beror 
på minskade volymer. 

Boende samt boendestöd LSS/SoL visar ett underskott på 1,1 mnkr vilket till stor 
del beror på personalkostnader. Förändringar i den fasta bemanningen, utökat 
bemanningskrav utifrån utökat behov hos brukare samt nya boendebeslut som 
verkställts har bidragit till ökade kostnader. Verksamhetsområdet ser även stora 
utmaningar i bristen på vikarier vilket gör att övertidskostnaderna ökar.      

Med nuvarande volymer av Köpta platser LSS/SoL och rådande kostnadsnivån så 
överskrider totalkostnaden tilldelade resurser med 12,5 mnkr enligt prognosen. 
Verksamheten planerade att avsluta en extern placering men placeringen ansågs 
fortfarande vara aktuell så köp av extern plats kvarstår. 

Personlig assistans prognostiserar ett underskott med 5,8 mnkr. Underskottet är 
lägre än beräknat då uppstarten av ett nytt ärende försenades, vilket bidrar till lägre 
kostnader. Även ett effektivt nyttjande av verksamhetens resursgrupp som nyttjas 
vid frånvaro bidrar till lägre kostnader 

Förslag till åtgärder vid avvikelse – 
sektorschefens kommentar 
Sektorn jobbar kontinuerligt med effektiv bemanning. Inom verksamhetsområdet 
LSS/SoL planeras en utökning av resursgruppen för att kunna hantera en utökad 
grundbemanning och frånvaro. Detta för att minska behovet av vikarier eller att 
ordinarie personal behöver arbeta övertid. Insatser från Previa sätts in på en enhet 
med hög sjukfrånvaro.  
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Försörjningsstödet kommer fortsätta jobba med UFAS (Unga Finspångsbor i arbete 
eller studier), aktivt fortsätta samarbetet med Samordningsförbundet samt att 
verksamheten har utökat området inom budget- och skuldrådgivning. Sektorn 
kommer starta nytt projekt utifrån arbetsmarknadsstrategin som benämns 23 redo 
23. Projektet kommer att minska antalet individer på försörjningsstöd men öka 
antalet introduktionsanställningar. Kostnadsmässigt beräknas denna växling bli 
ungefär densamma. Målsättningen med projektet är att dessa individer ska kunna 
anställas, vilket bryter behovet av försörjningsstöd. 

Sektorn arbetar generellt aktivt inom samtliga områden med att identifiera 
effektiviseringar, samt minska kostnader och samtidigt utöka intäktssidan.     

Sjukfrånvaro 
Sektorn har fortsatt generellt högre sjukfrånvaro än indikatorn i målstyrningen. Detta 
kommer sektorn fortsättningsvis att försöka påverka. 
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7. Sektor samhällsbyggnad 

 

Budget och prognosantaganden 
Sektor samhällsbyggnad förväntas göra ett underskott på 7,1 mnkr. De flesta av 
sektorns avdelningar har fått kraftigt stigande kostnader till följd av händelser i 
omvärlden. På kort sikt kommer ökade kostnader generera underskott. Sektorn har 
hittills fått 0,5 mnkr i ersättning för sjuklöner vilket minskar nettokostnaden något 
på de drabbade enheterna.  

Kostnaderna för fastighetsel har under årets tre första månader överstigit 
föregående år kostnader med ca 2,7 mnkr. Kostnaderna för kvartal fyra 2022 
förväntas ligga på samma nivå som kostnaderna avseende samma period 
föregående år. Under kvartal två och tre 2022 förväntas en kostnadsökning på 
spot-priserna i häradet ca 20 öre högre per förbrukad kilowattimme än samma 
period år 2021. Sammantaget betyder detta att prognosen för elkostnaden år 2022 
överskrider budget med ca 7,3 mnkr 

Nytt försäkringsförmedlaravtal förväntas träda i kraft från januari 2023 som kommer 
att innebära ett fast arvode. I nuläget grundar sig kostnaden för uppdraget 
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procentuellt av försäkringsbeloppet. Beräknad besparing av 
försäkringsförmedlararvodet uppgår uppskattningsvis till 80 tkr/år. Fler försäkringar 
är tecknade i jämförelse med 2021.  

En ny verksamhet kommer att bildas inom serviceavdelningen – 
fordonsamordningen. Ny tjänst har inrättats som ska ta hand om kommunens 
bilbestånd. I år ska tjänsten finansieras genom att samtliga kunder kommer att 
faktureras cirka 600 kr per bil. 

Kommentar till prognosen 
Sektor övergripande 

Centralt redovisas strateggruppen inom sektor gemensamt som tar hand om olika 
verksamheter, däribland handläggning av alkohol- och tobakslagen, 
kommungemensamma försäkringar, BRÅ-frågor, kommunens larm och bevakning, 
samhällets säkerhetsfrågor samt miljö- och hållbarhetsfrågor.  

Försäkringskostnader har ökat något jämfört med föregående år. 
Kommunförsäkringen som är den mest kostnadsdrivande försäkringen har dock 
minskat i kostnad men flera mindre försäkringar har ökat i kostnad markant. 

Handläggningen av tillfälliga serveringstillstånd har ökat inför sommaren 2022. 
Utifrån att pandemin avtog planeras nu många sommarevenemang, vilket ger en 
beräknad intäktsökning med cirka 50 tkr. Ökade intäkter påverkas av till exempel 
ägarförändring i företag, då nya tillstånd behöver sökas och tillfälliga 
serveringstillstånd. 

Inom miljö- och hållbarhets verksamhet finns flera stora externt finansierade 
projekt vars syfte är att sanera gammal förorenad mark. Det finns också några 
mindre projekt kopplade till saneringen eller andra viktiga klimat- och miljöfrågor. 
Finansieringen av dessa projekt är extern och påverkar inte enhetens resultat.  

Bygg- och miljöenhet 

Inom miljöfunktionen har antalet verksamheter som betalar årlig avgift och timavgift 
omfördelats med anledning av införandet av ny taxa. Timavgifter ligger något över 
budget på miljösidan medan årsavgifterna ligger högre på hälsoskydd. 
Byggfunktionen har från årsskiftet fått en extra tillsvidaretjänst på helårsbasis. Ny 
medarbetare kom på plats i mars 2022 varför medlen för den nya tjänsten under 
första året inte nyttjas till fullo. Sjukskrivningar på miljöfunktionen gör att 
personalsidan visar på ett överskott vid T1. För att möta upp resursbehovet 
kommer möjlighet till förlängning av befintliga visstidsanställningar att ses över. 
Under året kommer projekt att bedrivas gällande integration av bygglovs e-tjänst. 
Omkostnaderna genom behov av konsult kommer att öka till följd av detta. 
Ansökan om medel för digitalisering (350 tkr) har lämnats in till KS.  

Serviceavdelning 

Serviceavdelningens prognos indikerar ett mindre överskott, men stor osäkerhet 
råder gällande vissa kostnadsposter. Måltidservice och transportservice påverkas i 
hög grad av det pågående kriget i Ukraina, det är exempelvis synnerligen svårt att 
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förutse prisutveckling för livsmedel och drivmedel. Under sommaren kan vissa 
kostnader temporärt minska till följd av minskade inköpsvolymer men prisbilden är 
mycket svårbedömd. Utöver osäkerheten gällande prisutvecklingen påverkas 
resultatet av verksamheternas fortsatta effektiviseringsarbete som ytterligare 
minskar personalkostnader.  

Lokalvårdsservice prognosticerar ett mindre överskott på årsbasis. Verksamheten 
har gjort ytterligare effektiviseringar och minskat personalkostnaderna ännu mer. 

Transportservice kostnader påverkas av kriget i Ukraina då HVO priset har stigit 
rejält och väntas stiga ännu mer. Därför ligger det stor osäkerhet i prognosen, dock 
är bedömningen att resultatet kommer ligga nära noll.  

Måltidservice påverkas också av ökade kostnader som är orsakade av 
händelserna i världen. Livsmedelskostnaderna bedöms gå över budget, men i 
nuläget är det svårt att bedöma exakt belopp. Samtidigt redovisas ett överskott på 
personalkostnaderna samt övriga kostnader. Enheten har stängt två 
mottagningskök samt kommer att få en chefvakans till sommaren.   

Räddningstjänst 

Räddningstjänst prognosticerar ett noll resultat. Avdelningen har ökat behov av 
diverse verksamhetsinvesteringar i material och förbrukningsvaror vilket på kort sikt 
medför ökade kapitalkostnader som måste bekostas av avdelningen själv. Övriga 
kostnader såsom försäkringar och it-kostnader, har också ökat successivt under 
året och har än så länge kunnat täckas med ökade intäkter från kursverksamhet. 
Räddningstjänst har fått ökad utbildningskostnad i år, då det under corona 
pandemi fanns det inte möjlighet till utbildning av personal.  

Samhällsplanering  

Planeringsavdelningen förväntas göra ett nollresultat vid årets slut.  

Vintern i början av året har krävt mer insatser än vad som är normalt utifrån tidigare 
år. Underskott beräknas på halkbekämpning med -0,4 Mnkr. En lägre kostnad för 
personal beroende på vakanta tjänster balanserar upp underskottet. 

Osäkerhet finns kring intäkter från parkeringar i och med att pandemin har 
påverkat intäkterna under årets första månader. Fler bilburna pendlare har arbetat 
hemifrån, ingen avvikelse har tagits upp i denna prognos. En eventuell återgång till 
restriktioner skulle påverka intäkterna negativt.  

Kopplat till världsläget finns prisökningar på material och tjänster som gör att 
prognosen på kostnadssidan blir osäkrare än normalt. Tillgången på material kan 
bli en faktor som påverkar avdelningens verksamhet.  

Eventuella sanktionsavgifter i samband med att anlägga en skatepark har inte 
tagits upp i prognosen, vilket skulle kunna påverka verksamhetens driftbudget med 
-0,4 Mnkr. Ärende ligger för prövning hos domstolen.  

Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen förväntas göra ett underskott på ca 7,3 Mnkr. Anledningen 
till det förväntade underskottet är att Finspångs kommun har ett fullt ut rörligt el-
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pris. Detta innebär att kostnaden för el, så länge omvärldsläget ser ut som det gör, 
kan komma att ligga på en betydligt högre nivå. 

Förslag till åtgärder vid avvikelse – 
sektorschefens kommentar 
För att fastighetsavdelningen ska närma sig en budget i balans behöver en kraftig 
inbromsning göras avseende reparationer och planerat underhåll. En direkt effekt 
av detta är att fastigheternas skick och funktion kommer att påverkas negativt. 
Kopplat till världsläget finns även prisökningar på material och tjänster, som gör att 
avsatta medel räcker till färre åtgärder än planerat.  

Då modulhyran på Storängsskolan förväntas bli ca 0,5 mnkr lägre än budgeterat 
kan detta överskott användas för att minska avdelningens totala underskott. Dock 
innebär detta att en återbetalning ej kan göras till sektor utbildning. 

8. Sektor utbildning 
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Budget och prognosantaganden 
Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en 
internt framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Innan 
fördelning till verksamheterna avsätts budgetmedel till sektorsgemensamma 
resurser, t. ex. Centrala barn- och elevhälsan. För att säkerställa likvärdigheten 
mellan skolenheter sker en separat tilldelning utöver elevpengen för hyror; 
lokalvård, kost, skolskjutsar samt för personalkostnader för ledning och 
administration. Den interna elevpengen räknas årligen upp för att täcka normala 
kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Därefter görs en tilldelning till 
respektive chefsområde utifrån beräknade barn- och elevvolymer för det 
kommande året. När det gäller antalet asylsökande barn och elever är volymerna 
väsentligt lägre än de närmast föregående åren. Detta påverkar i hög grad 
bidragen från Migrationsverket och budgeterade kostnader för verksamheterna. 

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att 
redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Än så länge är 
sektorns prognoser marginellt påverkade av det förväntade inflödet av barn och 
elever från Ukraina. Detta beror på att det hittills inte kommit så många som berör 
verksamheterna. En mottagningsenhet har startat på Bergska skolan, hittills inom 
verksamhetens ekonomiska ramar. 

Kommentar till prognosen 
Sektorns totalprognos visar på ett underskott med 14,8 mnkr, varav merparten är 
att hänföra till gymnasieverksamheten.  

Sektorsgemensamma resurser visar överskott med totalt 1,7 mnkr, varav 1,5 
mnkr från Centrala barn- och elevhälsan som räknar med lägre personalkostnader 
till följd av sjukskrivningar och budgeterade tjänster där rekryteringar ej gått som 
förväntat.  

Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar ett 
underskott med totalt 2,0 mnkr. Underskottet ligger på de 10 rektorsområdena 
tillsammans med en variation från minus 1,7 mnkr till plus 0,5 mnkr. Variationerna 
och förklaringarna till underskotten beror i stora drag på tre olika omständigheter. 
Dels att nuvarande skolstruktur, med några relativt sett små skolenheter, medför 
problem att klara av bemanningen inom ordinarie elevpeng. Dels hur väl skolorna 
lyckats anpassa bemanningen till given budgetram utifrån volymförändringar 
mellan terminer och läsår. Dels av hur stort behovet av särskilt stöd är för eleverna 
på respektive skola och hur dessa resurser kan skaffas fram och organiseras. 
Kommunens tilldelning av resurser till grundsärskolan inklusive träningsskolan 
förändrades till volymbaserad inför detta verksamhetsår. Resurserna är nu 
anpassade till rätt verksamhetsvolym, därmed uppvisar rektorsområdet väsentligt 
bättre ekonomisk balans trots att de idag har sin verksamhet på tre olika ställen. 
Budgeten för externa köp av grundskoleplatser ligger på 24 mnkr, den förväntas 
hålla. 
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Förskolan lämnar en överkottsprognos med 0,2 mnkr. Verksamheten har planerat 
och budgeterat för ett vikande barnantal. Planeringen verkar hålla och kostnaderna 
ligger i fas med tilldelade resurser. I planeringen ingår avvecklingen av Basvägens 
förskola från och med sommaren. Barnen och fast anställd personal omfördelas till 
andra förskolor. Ett smärre överskott ligger på en omställnings- och 
fortbildningsreserv. Budgeten för externa köp av förskoleplatser ligger på 19,6 
mnkr, den förväntas hålla.  

Gymnasiet prognostiserar ett underskott med 14,7 mnkr. Tilldelade resurser och 
beräknade intäkter räcker inte till för att finansiera den struktur och kostnadsnivå 
som dagens gymnasieverksamhet har.  

Verksamheten tilldelas en elevpeng via kommunens resursfördelningsmodell, en 
peng för gymnasiet och en högre peng för gymnasiesärskolan. Tilldelning var 
125 500/elev för 734 gymnasielever och 395 500/elev för 13 elever i 
gymnasiesärskolan. Intäkterna, från statsbidrag, Migrationsverket och 
interkommunal ersättning beräknas till 8,3 mnkr. Intäkterna uppkommer och 
används i den egna verksamheten. Merparten av intäkterna är 4 mnkr från 
interkommunal ersättning från andra kommuner. Nedanstående beräkning och 
prognos bygger på en likafördelning av den, i resursfördelningsmodellen, tilldelade 
elevpengen. Ingen hänsyn har tagits till kostnadsnivåer för de olika utbildningarna. 

För den externa verksamheten med beräknat 433 elever är prognosen en total 
kostnad om 61,6 mnkr inklusive busskort och inackorderingstillägg. Intäkten från 
återbetald moms 1,8 mnkr är avräknad här. Totalkostnaden bestäms av antal 
elever per program hos respektive anordnare och ett programpris som beräknas 
utifrån ett regelverk i samverkansområdet. Utifrån tilldelningen enligt ovan så finns 
totalt 56,6 mnkr i resurser för verksamheten. Detta ger då ett prognostiserat 
underskott för den externa delen på 5 mnkr. Kostnadsnivån för 
gymnasieutbildningar har ökat väsentligt de senaste åren och kommunens 
totalkostnad är mycket beroende av vilka program som eleverna väljer. 
Prisvariationen mellan olika gymnasieprogram är mycket stor. De billigaste ligger 
under hundratusen kronor per elevplats och år och de dyraste kostar flera hundra 
tusen kronor. 

Den egna verksamheten på Bergska Bildningen och Bergska Bergska skolan 
betraktas av sektorn som en enhet ekonomiskt sett. Den beräknade totalkostnaden 
för 320 elever inklusive gymnasiesärskolan och introduktionsprogram är 59 mnkr.   
Här ingår då kostnader för busskort skolskjutsar, elevhälsa och sektorsledning. I 
elevvolymen 320 ingår också elever från andra kommuner, finansiering för dessa 
erhålls ur de interkommunala intäkterna. Utifrån tilldelningen enligt ovan och 
beräknade intäkter så finns totalt 49,3 mnkr i resurser varav elevpengen utgör 41 
mnkr. Prognosen för den egna verksamheten är således ett underskott med 9,7 
mnkr. Förklaringen är svårigheten att uppnå driftsfördelar med ett relativt litet 
elevunderlag fördelat på två enheter. Dessutom går ett förhållandevis stort antal av 
eleverna introduktionsprogram (IM) där personaltätheten är hög. Lokalkostnaderna 
inklusive lokalvård på Bergska skolan är förhållandevis höga jämfört med andra 
gymnasieskolor. Total kostnad 5,4 mnkr eller 41 500 kr/elev. Verksamhetsflytten av 
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delar från Bildningen till Bergska skolan har medfört samordningsvinster med lägre 
kostnader jämfört med läget 2021.  

Sammanfattningsvis så uppvisar den externa verksamheten underskott med 5 
mnkr och den egna verksamheten 9,7 mnkr utifrån en jämn fördelning av 
elevpengen. 

Vuxenutbildningen lämnar så här långt nollprognos. 

Förslag till åtgärder vid avvikelse – 
sektorschefens kommentar 
Ett arbete med översyn av ledningsstrukturen för chefsområden inom förskola, 
grundskola och gymnasiet har påbörjats. Syftet är att forma en effektiv och hållbar 
ledningsstruktur med väl dimensionerade ledningsuppdrag som ger stor 
verksamhetsnytta och hållbar ekonomi. 

Sektorsledningen arbetar löpande med olika former av stöd till de rektorsområden 
inom grundskolan som har problem med att komma i ekonomisk balans. 
Insatserna inriktas framför allt mot hjälp när det gäller att forma bra organisatoriska 
lösningar i verksamheterna. Enheterna får, i uppföljningsmöten, löpande redovisa 
de planer de har för att skapa effektiva organisationslösningar och hur det påverkar 
det ekonomiska utfallet. Generellt är följsamheten till dessa planer mycket god. De 
uppnår då också ett bättre utgångsläge, kostnadsmässigt, inför nästkommande 
termin och verksamhetsår. 

Grundsärskolan med dess organisation och lokalisering medför verksamhets- och 
kostnadsproblem. Ett arbete pågår för att hitta en mer samordnad och effektiv 
lösning för träningsskolan. 

Gymnasiet totalt sett har i dagsläget stora ekonomiska problem. En 
gymnasieutredning har presenterats, syftet är forma framtidens kommunala 
gymnasieskola i Finspång med bra utbud och en effektiv organisation. Inför 
höstterminen 2021 flyttades vissa verksamhetsdelar från Bildningen till Bergska 
skolan, med syfte att uppnå samordningsvinster, se kommentar ovan.  

Skolstrukturutredningen, innehåller ett antal förslag som på några års sikt bör 
kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar.  
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9. Sektor vård och omsorg 

 

Budget och prognosantaganden 
Vård och omsorgssektorn har en total budget på ca 323,3 mnkr. 
Sektorn räknar med att rekvirera ytterligare statsbidrag under året och detta kan 
komma att påverka den framtida prognosen.  

Fördröjningen av utbyggnationen av Hällestadgårdens särskilda boende har en 
stor påverkan på hela sektorn. Den fortsatta bristen på demensboendeplatser har 
bland annat gjort att kommunens korttidsavdelning får ha kvar brukare under långa 
perioder i sin verksamhet. Det i sin tur påverkar flödet till korttidsavdelningen med 
utskrivningsklara brukare från slutenvården. Att korttidsplatserna på kommunens 
korttidsavdelning beläggs med brukare i behov av permanenta demensplatser 
innebär att sektorn även tillfälligt behöver verkställa korttidsbeslut på vårdboende 
ute på boendeenheterna. Detta genererar även en högre vårdtyngd i hemtjänst för 
de brukare som fortsatt befinner sig i ordinärt boende och som inte kan beredas 
plats på boende eller på korttidsavdelningen. Dessa insatser är ofta vårdkrävande 
och påverkar därför enheternas förmåga att hålla sin tilldelade budgetram. I väntan 
på utbyggnationen på Hällestadgården har sektorn beslutat att konvertera tio 
ordinarie vårdboendeplatser på Berggården till nio demensplatser. I april 
rapporterade sektorn fem icke verkställda boendebeslut till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) vilket i framtiden riskerar kostnader i vitesföreläggande. 
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Sektorn har under årets första månader fortsatt påverkats av pandemin i form av 
sjukfrånvaro bland personal samt bekräftad smitta inom verksamhet.  
Detta har genererat ökade sjuklönekostnader som sektorn till viss del fått 
kompensation för från Försäkringskassan.  
Problematiken som kvarstår är att det saknas resurser att täcka upp med när 
sjukfrånvaron uppstår. Då behovet av vikarier från Bemanningscentralen inte 
kunnat tillgodosetts har sektorns ordinarie medarbetare behövt arbeta övertid vilket 
medfört höga övertidskostnader. 

Enheten Bönnern som tidigare skapats för att ta emot covid-19 smittade brukare 
har nu avvecklats. Under första delen av året belastas sektor Vård och omsorg 
med hyran för Bönnern. 

Kommentar till prognosen 
För hemtjänsten har sektorn lämnat en nollprognos vad gäller volymer.  
Hemtjänsten är en mycket svårprognostiserad verksamhet där en differens i 
volymer på 2% kan generera ett underskott på ca 1,5 mnkr.   
Denna prognos påverkas även av vart brukaren bor geografiskt. Ökar eller minskar 
volymerna i ytterområdena kommer dessa sannolikt att påverka resultatet i större 
utsträckning än om ökning alternativt minskning av volymer sker i tätort. I 
prognosen för hemtjänstenheterna sticker en enhet ut, nämligen Skedevi 
hemtjänst. Denna enhet verkar över ett stort geografiskt område och till följd av 
detta lyckas inte enheten optimera bemanningen på samma vis som övriga 
enheter.  
Det underskott som hemtjänstenheterna prognostiserar påverkas av den höga 
sjukfrånvaron och de övertidskostnader som detta genererar bland ordinarie 
personal. Under årets fyra första månader har hemtjänsten haft kostnader om ca 
1,4 mnkr för övertid och fyllnadstid.  
Hemtjänsten lämnar totalt sett en positiv prognos på ca 0,5 mnkr, det förklaras av 
det överskott som prognostiseras för matdistribution, då efterfrågan på denna typ 
av tjänst tycks sjunka. Sektorn antar att det kan bero på att utbudet av alternativ till 
matdistribution utan behovsbedömda insatser ökat.   

Inom verksamhetsområde särskilt boende har sektorn lämnat en prognos om ett 
underskott på ca 5,9 mnkr. Detta härleds till personalbrist och brist på vikarier vid 
ordinarie medarbetares frånvaro. Bristen på vikarier är också grunden till de ökade 
övertidskostnaderna. Den totala kostnaden för övertid och mertid hos enheterna 
inom särskilt boende uppgår till ca 1,8 mnkr under årets första fyra månader.  
Som redan nämnts inledningsvis påverkas boendeenheterna av bristen på 
demensplatser då bland annat brukare med demensproblematik får placeras på 
avdelningar som ej är anpassade för demensverksamhet. Detta gör att 
bemanningen på enheten behöver anpassas efter brukares behov. Det genererar 
inte bara mer personalkostnader dagtid utan kräver även utökning på natten.  

Inom verksamhetsområde Hälso- och sjukvårdsorganisationen kvarstår 
bemanningsproblematik vilket ger ett prognostiserat överskott med 3,1 mnkr.   
Överskottet beror främst på att sektorn inte kunnat rekrytera sjuksköterskor på de 
vakanser som uppstått. Att sjuksköterskeorganisationen inte varit fulltalig under 
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första tertialet 2022 har gjort att insatser fått prioriterats och kontinuiteten inte 
kunnat hållas. Mot denna bakgrund finns en risk att det på sikt kan leda till en 
sämre kvalitet på kommunens hälso- och sjukvård.  

Myndighetskontoret prognostiserar ett överskott på ca 0,5 mnkr, detta beror 
främst på fortsatt låga volymer av färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Centralt i sektorn prognostiseras ett överskott om ca 4,3 mnkr. Detta härleds främst 
till att intäkterna för äldreomsorgstaxan samt blockförhyrningsavtal beräknas bli 
större än vad som antagits i budget. Viss del av överskottet genereras även av 
lägre kapitalkostnader, vilket är en konsekvens av att vissa investeringar försenats. 
Sektorn har även en mindre central buffert med hänsyn till svängningar i volymerna 
inom hemtjänsten. Här har sektorn valt att lyfta ett överskott då prognosen i 
dagsläget visar att volymerna verkar ligger runt den nivå som antagits i budget.  

Sektorns totala prognos visar ett överskott om ca 3,4 mnkr. 

Förslag till åtgärder vid avvikelse – 
sektorschefens kommentar 
Sektorn kommer fortsatt att arbeta med kompenserande insatser för bristen på 
boendeplatser vilket kan generera ytterligare kostnader som inte tas hänsyn till i 
denna prognos.  

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har varit ovanligt hög i början av året, detta har gett ökade kostnader 
för sektorn i form av sjukersättning samt övertidskostnader.  

Inledningsvis har sektorn erhållet ersättning från Försäkringskassan för 
sjuklönekostnader vilket minskat de ekonomiska effekterna. De fortsatt höga 
övertidskostnaderna relaterade till sjukfrånvaron har dock en stor påverkan på 
sektorns förmåga att hålla budget vad avser personalkostnader. Då denna 
ersättning från Försäkringskassan nu upphör är sjuklönekostnader och 
övertidskostnader en osäker faktor i den aktuella prognosen 
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10. Kommungemensamma kostnader 

 

Budget och prognosantaganden 
I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster 
avsatta som är svårprognosticerade under året, däribland utvecklingsmedel, 
digitaliseringsmedel och avsatta kapitalkostnader för nya investeringar.  

I år återfinns även särskilda medel som kan beviljas av kommunstyrelsen efter 
ansökan från sektorerna; ”borttagande av ofrivilliga delade turer”, ”högriskhelger 
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ungdomar” och ”fältassistenter/socialpedagoger”. Arbete pågår inom sektorerna 
med hur dessa medel kan sökas och användas bäst. Efter avstämning med 
kommunstyrelsens ordförande är bedömningen att dessa medel kommer 
ramjusteras under året. 

Kommentar till prognosen 
I 2022 års budget finns liksom tidigare år en central lönepott som ramjusteras till 
sektorerna efter att utfallet av årets lönerevision är känd. Utav de 2,2 procenten 
som är avsatta för ökade arbetskraftskostnader har 2,0 procent satts av för 
löneökningar. Löneöversyn för 2022 pågår, de flesta avstämningarna med de 
fackliga organisationerna är slutförda. Det som kvarstår är Vårdförbundet där nytt 
centralt avtal precis blivit klart och löneöversynen precis påbörjats. Nytt centralt 
avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap är också precis klart, men inte vad 
det innebär i Finspångs kommun. 

Prognosen för utvecklingsmedel och digitaliseringsmedel beror på vilka 
ansökningar om medel som sektorerna gör för vidare beslut i kommunstyrelsen. 
Efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande är bedömningen att årets 
avsatta medel kommer att förbrukas under året, många ansökningar har redan 
beviljats per tertial 1 och flera ärenden är under beredning. 

Kommungemensamt finns även reserverat kapitalkostnader för nya 
investeringar framförallt inom sektor samhällsbyggnads verksamhetsområden 
såsom infrastruktur och offentliga miljöer. Prognosen visar ett överskott med 6,1 
mnkr och utgår ifrån att flera investeringsprojekt inte kommer att slutföras under 
året eller endast är resultatpåverkande under del av året. Vissa investeringar 
medför heller inte någon ramjustering utan kan finansieras inom sektor 
samhällsbyggnads befintliga budget i och med minskade kapitalkostnader mellan 
åren. Tidpunkten för när sektorerna avslutar sina investeringar påverkar prognosen 
och är en osäkerhetsfaktor varje år.  

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2022 att öronmärka medel för 
landsbygdsatsning. Vid tertial 1 görs bedömningen tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande, att hälften av medlen kommer att förbrukas.  

I strategisk plan avsattes 0,5 mnkr för avtal 80-90-100, en pensionslösning för 
äldre anställda som fyllt 64 år och som arbetat minst 10 år i kommunen. Ett antal 
ansökningar har inkommit och hanteras av förvaltningen vilket i år skulle innebära 
en halvårseffekt i kostnad. 

Reserverade medel för införandet av e-handel; 0,1 mnkr kommer inte vara aktuellt 
att ramjustera till ledningsstaben förrän nästa år, projektet kommer att vara klart 
först under hösten.   

Kommunstyrelsen beslutade i mars att höja friskvårdsbidraget till 2 000 
kr/medarbetare och år i syfte och att öka attraktiviteten till kommunen som 
arbetsgivare och för att bidra till friskare medarbetare. Finansieringen sker i första 
hand inom respektive sektors egna medel, men eventuell kostnadsökning utöver       
1 200 kr/medarbetare, ska finansieras från vissa kommungemensamma 
budgetposter; centrala medel omplacering och rehab, diverse bidrag/tjänster 
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och/eller från personalsociala åtgärder.  Avstämning sker i samband med 
bokslutet. 

11. Finansenheten 

 

Budget och prognosantaganden 
Finansenheten redovisar en total prognosavvikelse med +17,1 mnkr. I prognosen 
finns poster som inte är medräknade men som kan komma att påverka utfallet 
negativt under året, däribland marknadsvärdering av kommunens kortfristiga 
placeringar och bokning av hyresvärdsupphandlat LSS-boende som finansiell 
leasing. Kommunens räntekostnader påverkas av rådande marknadsläge, aktuell 
prognos är en bedömd framtida räntekostnad utifrån Kommuninvests analyser som 
grund men som kan komma att förändras under året. 

Kommentar till prognosen 
Skatter och statsbidrag redovisar ett förväntat överskott med 16,1 mnkr. SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) räknar i sin aprilprognos med högre 
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skatteunderlagstillväxt för år 2022–2025, stor osäkerhet föreligger dock avseende 
år 2024-2025. Slutavräkningarna för år 2021 och 2022 års skatteintäkter är mer 
positiva (totalt +16,5 mnkr). Enligt SKR fortsätter Sveriges återhämtning 
kommande år. Det som driver på ökningen av skatteunderlaget framöver är främst 
stora ökningar av löne- och pensionsinkomster.  

Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett förväntat överskott med 2,4 mnkr 
som följd av högre interna ränteintäkter än budgeterat. Här återfinns även 
räntekostnader för lån och derivat kopplade till fastigheten Bildningen. Årligen 
erhåller kommunen utdelning från Kommuninvest utifrån kommunens 
medlemsandel. Årets belopp beslutades på årsstämman i april och innebar en 
ökad intäkt med 0,7 mnkr jämfört med föregående år.  

Kommunen har valt att placera likvida medel om 22,5 mnkr i form av räntebärande 
värdepapper. Den pensionsmedelsportfölj som kommunen tidigare haft 
avvecklades i samband med försäkring av förmånsbestämd ålderspension förra 
hösten. De placeringar som nu innehas ska liksom tidigare värderas till aktuellt 
marknadsvärde för att förhoppningsvis generera avkastning. Vid slutet av tertial 1 
hade kommunens innehav minskat i värde med 0,4 mnkr sedan årsskiftet, vilket 
inte är med i prognosen. Förhoppningen är att marknaden utvecklas positivt under 
resten av året. 

Från och med bokslutet 2021 redovisar kommunen finansiell leasing av hyrda 
lokaler. Effekten av ändrad redovisningsprincip har inte varit känd i samband med 
budgetarbetet för 2022, vilket påverkar årets resultat med -1,5 mnkr för befintliga 
avtal. Prognosen är mycket osäker då kommunens nya hyresvärdsupphandlade 
LSS-boende kommer att tillkomma som finansiell leasing under hösten. En 
beräkning pågår tillsammans med fastighetsavdelningen för detta nya avtal.  

Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter redovisar ett förväntat 
underskott med 2,9 mnkr. I samband med att årsredovisningen för år 2021 antogs i 
april, beslutade kommunfullmäktige att under eget kapital göra markeringar av 
medel som innebär satsningar för kommunens medarbetare. Beslutet avser att ge 
medarbetare en ökning på årets julgåva, att medarbetare ska få möjlighet att delta 
på en kulturverksamhet, gemensam glädje på varje enhet och stöd till 
verksamheterna och arbetsmöjligheter för ungdomar. Beslutet innebär en utökad 
kommungemensam kostnad med 2,6 mnkr år 2022. 
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 
skuldportfölj där särskild rapportering av skuldportföljen sker till kommunstyrelsen 
varje månad. Enligt strategisk plan är genomsnittlig låneränta fastställd till 2%. 
Snitträntan uppgick till 0,84% under tertial 1, vilket innebär lägre lånekostnader än 
budgeterat. Prognosen inkluderar en ökning av snitträntan i portföljen under 
resterande del av året. Enligt Kommuninvests analyser beräknas snitträntan för 
internbanken uppgå till 1,13% för år 2022, men förutsättningarna kan ändras. 
Kommunens ränteintäkter från vidareutlåning till bolagen påverkas av räntans 
utveckling, en lägre snittränta innebär lägre intäkter för kommunen och tvärtom.  

Schablonersättningar från migrationsverket redovisar ett beräknat överskott 
med 1,5 mnkr, dock är beloppet mycket osäkert och beror av vilka särskilda beslut 
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som tas under resterande del av året. Fram till och med bokslutet 2020 har 
kommunen fonderat kvarvarande medel till nästkommande år, men förtydligande 
av gällande redovisningsregler gör att detta inte längre är möjligt. 

Prognosen för kommunens pensionskostnader inklusive löneskatt utgår från 
den flerårsberäkning som Skandia lämnade i april med tillägg av särskilda 
tjänsteförsäkringar. I dagsläget visar beräkningarna att årets avsatta budgetmedel 
kommer att räcka. För kommande år kommer kommunens pensionskostnader att 
öka, bland annat till följd av ett nytt pensionsavtal för kommuner och regioner och 
den ökade inflationen som medför en höjning av prisbasbeloppet samtidigt som 
lönerna ökar. 
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12. Förändring av ekonomiska ramar 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

 

Beskrivning av ärendet 

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen 

(2022:1257) tobaksfria nikotinprodukter. Beslutad av Sveriges riksdag den 21 

juni.  

Bygg- och miljönämnden har beslutat 2022–594 § 54 

1. Att underrätta kommunstyrelsen om ändring och 

uppdatering av innehåll i reglemente för bygg- och 

miljönämnden för att tillföra lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter.  

2. Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att besluta att ändra i tidigare beslutat reglemente för bygg- 

och miljönämnden 2020-03-25 § 47 Dnr. KS.2019.0516 

genom att lägga till ett nytt ansvarsområde för nya lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter.  

 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillståndsanmälan, tillsyn av serverings- 

och tobakstillstånd och försäljningstillstånd samt tillsyn och kontroll rörande 

försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel.  

Finspångs kommun ingår i samverkansavtal med Motala kommun och 

samverkanskommuner (Motala, Boxholm, Mjölby, Vadstena, Ödeshög och 

Finspång). Motala kommun ansvarar för handläggning och utredning av 

tillståndsärenden av serverings- och tobakstillstånd samt tillsyn, anmälan och 

kontroll rörande försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel. 

 

Länsstyrelsen har skriftligen informerat kommunen den 2022-05-23 angående ny 

förestående lag om tobaksfria nikotinprodukter vilken beslutades 2022-06-21. 

Kommunen och polismyndigheten kommer att vara ansvarig tillsynsmyndighet 

för tillsyn på försäljningsställena och behöver vidta ett antal nödvändiga åtgärder 

i samband med lagens ikraftträdande.  

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 

kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. 

Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år. 

 

Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även biträda 

kommunerna med information och råd.  
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Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot 

beroendeframkallande produkter.  

Kommunens ansvar utifrån ny lag om tobaksprodukter 

Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för och 

fullgöra de uppgifter som omfattas i ny lag om nikotinfria produkter.  

Bygg och miljönämnden har mottagit informationen från länsstyrelsen och 

informerar härmed kommunstyrelsen. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen 

och ger kommunfullmäktige i uppdrag att tillföra den nya lagen i nämndens 

reglemente.  

Att ansvarig nämnd får tilldelas uppdrag att tillföra ändring om nya lagen i 

nämndens delegationsordning.   

 

Avgiftstaxor behöver justeras föra att omfatta anmälan och tillsyn av tobaksfria 

nikotinprodukter.  

Förvaltningen jämställer avgiftstaxan med avgift för anmälan om försäljning av 

elektriska cigaretter samt årsavgift och föreslår motsvarande nivå på taxa 1 070 

kr år 2022. Indexreglering följer antagen taxa för prövning och tillsyn av 

alkohol, folköl, tobak antagen av kommunfullmäktige 2019-10-30 § 155 och 

2020-03-25 § 42 ärendenummer KS.2019.0494.   

 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige 

1. Att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att fullgöra de uppgifter 

som anmodas på kommunen i ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter  

2. Att besluta om att revidera reglemente för bygg- och miljönämnden 

Dnr. KS.2019.0516 genom att lägga till nytt ansvarsområde för nya 

lagen om nikotinfria produkter 

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

3. Att förvaltningen ges i uppdrag att teckna tillägg i 

samverkansavtalet, avseende handläggning och tillsyn utifrån nya 

lagen om tobaksfria nikotinprodukter 

4. Att fastslå om ny avgiftstaxa för anmälning av försäljning av 

tobaksfria nikotinprodukter om 1 070 kr och fast årlig tillsynsavgift 

om 1 070 kr för år 2022. Indexreglering enligt beslutade rutiner KF 

2019-10-30 § 155 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 260   Dnr: KS.2022.0670 

 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Beskrivning av ärendet 

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen 

(2022:1257) tobaksfria nikotinprodukter. Beslutad av Sveriges riksdag den 21 

juni. 

Bygg- och miljönämnden har beslutat 2022–594 § 54 

1. Att underrätta kommunstyrelsen om ändring och uppdatering av innehåll 

i reglemente för bygg- och miljönämnden för att tillföra lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter.  

2. Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att ändra i tidigare beslutat reglemente för bygg- och miljönämnden 

2020-03-25 § 47 Dnr. KS.2019.0516 genom att lägga till ett nytt 

ansvarsområde för nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter.  

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillståndsanmälan, tillsyn av serverings- 

och tobakstillstånd och försäljningstillstånd samt tillsyn och kontroll rörande 

försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel.  

Finspångs kommun ingår i samverkansavtal med Motala kommun och 

samverkanskommuner (Motala, Boxholm, Mjölby, Vadstena, Ödeshög och 

Finspång). Motala kommun ansvarar för handläggning och utredning av 

tillståndsärenden av serverings- och tobakstillstånd samt tillsyn, anmälan och 

kontroll rörande försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel. 

Länsstyrelsen har skriftligen informerat kommunen den 2022-05-23 angående ny 

förestående lag om tobaksfria nikotinprodukter vilken beslutades 2022-06-21. 

Kommunen och polismyndigheten kommer att vara ansvarig tillsynsmyndighet 

för tillsyn på försäljningsställena och behöver vidta ett antal nödvändiga åtgärder 

i samband med lagens ikraftträdande.  

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 

kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. 

Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år. 

Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även biträda 

kommunerna med information och råd.  

Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot 

beroendeframkallande produkter. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 71 (70) 

Sammanträdesdatum: 

2022-08-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunens ansvar utifrån ny lag om tobaksprodukter 

Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för och 

fullgöra de uppgifter som omfattas i ny lag om nikotinfria produkter.  

Bygg och miljönämnden har mottagit informationen från länsstyrelsen och 

informerar härmed kommunstyrelsen. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen 

och ger kommunfullmäktige i uppdrag att tillföra den nya lagen i nämndens 

reglemente. 

Att ansvarig nämnd får tilldelas uppdrag att tillföra ändring om nya lagen i 

nämndens delegationsordning. 

Avgiftstaxor behöver justeras föra att omfatta anmälan och tillsyn av tobaksfria 

nikotinprodukter.  

Förvaltningen jämställer avgiftstaxan med avgift för anmälan om försäljning av 

elektriska cigaretter samt årsavgift och föreslår motsvarande nivå på taxa 1 070 

kr år 2022. Indexreglering följer antagen taxa för prövning och tillsyn av 

alkohol, folköl, tobak antagen av kommunfullmäktige 2019-10-30 § 155 och 

2020-03-25 § 42 ärendenummer KS.2019.0494. 

Yrkanden 

Inge Jacobsson (M) yrkar på en till att-sats: att inga tillsynsavgifter tas ut år 

2022. 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Inge Jacobssons yrkande om en till att-sats. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut och till Inge 

Jacobssons yrkande om en till att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut – det liggande förslaget till 

beslutet med Inge Jacobssons (M) yrkande om en till att-sats – och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 72 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att fullgöra de uppgifter som 

anmodas på kommunen i ny lag om tobaksfria nikotinprodukter  

2. Att förvaltningen ges i uppdrag att teckna tillägg i samverkansavtalet, 

avseende handläggning och tillsyn utifrån nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter 

3. Att besluta om att revidera reglemente för bygg- och miljönämnden Dnr. 

KS.2019.0516 genom att lägga till nytt ansvarsområde för nya lagen om 

nikotinfria produkter 

4. Att fastslå om ny avgiftstaxa för anmälning av försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter om 1 070 kr och fast årlig tillsynsavgift om 1 070 kr för 

år 2022. Indexreglering enligt beslutade rutiner KF 2019-10-30 § 155 

5. Att inga tillsynsavgifter tas ut år 2022 

 

- - - - - 
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Svensk författningssamling 

Lag 
om tobaksfria nikotinprodukter 

Utfärdad den 30 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. 

Lagens syfte och innehåll 

1 §    Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som 

är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. 

2 §    Denna lag innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, 

försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

Uttryck i lagen 

3 §    I denna lag avses med 

1. tobaksfri nikotinprodukt: en produkt utan tobak som innehåller nikotin

för konsumtion, 

2. detaljhandel: försäljning till konsumenter,

3. försäljningsställe: ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för

detaljhandel, 

4. fysiskt försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat ut-

rymme för detaljhandel. 

Förhållandet till andra lagar 

4 §    Denna lag ska inte tillämpas på 

1. produkter som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter, 

2. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastraff-

lagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor, eller 

3. läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läke-

medelslagen (2015:315) eller lagen (2021:600) med kompletterande 

bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter. 

Produktanmälan 

5 §    Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla 

tobaksfria nikotinprodukter som de avser att tillhandahålla konsumenter på 

marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av 

produkten. Anmälan ska lämnas in senast sex månader innan produkten är 

avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Anmälan ska även 

1 Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443. 

SFS 2022:1257 
Publicerad 

den 6 juli 2022 
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SFS 2022:1257 göras när produkten återkallas från marknaden av tillverkaren eller 

importören. 

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på 

marknaden om en sådan anmälan inte har gjorts. Detsamma gäller om an-

mälan inte uppfyller de föreskrifter om produktanmälan som har meddelats 

med stöd av 48 § 1. 

Produktkrav 

6 §    Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för 

att produkterna uppfyller de krav som följer av föreskrifter om innehåll och 

utformning som har meddelats med stöd av 48 § 2. 

Tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven får inte till-

handahållas konsumenter på marknaden. 

Märkning 

7 §    Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en 

innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverk-

ningar (hälsovarning). 

Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att 

förpackningarna uppfyller kraven i första stycket. 

Om en förpackning inte uppfyller kraven, får produkten inte tillhanda-

hållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklara-

tionen eller hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och 

utformning som har meddelats med stöd av 48 § 3 och 4. 

8 §    Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters 

förpackningar får inte 

1. antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra

sådana produkter, eller 

2. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Marknadsföring 

9 §    Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter 

ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder 

får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria 

nikotinprodukter.  

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av 

konsumentens behov av produktinformation. 

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ung-

domar som inte har fyllt 25 år. 

10 §    En hälsovarning ska på ett tydligt sätt återges vid marknadsföring av 

tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter genom kommersiella annonser 

i 

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfri-

hetsförordningen är tillämplig, 

2. andra tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,

eller 

3. informationssamhällets tjänster.

Om det finns flera hälsovarningar, ska minst en av dem återges. Vid

upprepad annonsering ska de olika hälsovarningarna användas omväxlande 

och om möjligt i lika stor omfattning. 
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SFS 2022:1257 Första stycket 2 gäller inte marknadsföring inne på fysiska försäljnings-

ställen. 

11 §    Det är förbjudet att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter till 

konsumenter genom kommersiell reklam i tv-sändningar, beställ-tv eller 

ljudradiosändningar. 

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådan 

reklam som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade 

videor eller tv-program på plattformen. 

12 §    Tillverkare, partihandlare och importörer får inte sponsra evenemang 

eller verksamheter dit allmänheten har tillträde om sponsringen främjar 

tobaksfria nikotinprodukter. 

Bestämmelser om förbud mot sponsring i tv, radio och på videodelnings-

plattformar och produktplacering i tv och på videodelningsplattformar finns 

i radio och tv-lagen (2010:696).  

13 §    En marknadsföringsåtgärd som strider mot någon av 8–11 §§ och 

12 § första stycket ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknads-

föringslagen (2008:486), anses vara otillbörlig mot konsumenter. En mark-

nadsföringsåtgärd som strider mot 11 § kan medföra marknadsstörnings-

avgift enligt bestämmelserna i 29–36 §§ marknadsföringslagen. 

Rapporteringsskyldighet 

14 §    Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ska varje 

år till Folkhälsomyndigheten lämna in 

1. fullständiga uppgifter om försäljningsvolymer, och

2. uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet

barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år. 

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på 

marknaden om den rapporteringsskyldighet som följer av första stycket eller 

av föreskrifter som har meddelats med stöd av 48 § 5 inte har uppfyllts. 

Produktkontroll 

15 §    Tillverkare, importörer och distributörer av tobaksfria nikotinpro-

dukter ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information 

om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors 

hälsa. 

Informationen ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten. 

16 §    Om en tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotin-

produkter anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker eller 

av god kvalitet eller att den på annat sätt inte är förenlig med denna lag eller 

anslutande föreskrifter, ska denne omedelbart 

1. vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda

produkten ska bli förenlig med denna lag, 

2. dra tillbaka produkten, eller

3. återkalla produkten.

När en åtgärd enligt första stycket vidtas, ska Folkhälsomyndigheten

omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits 

och resultaten av åtgärden. 
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SFS 2022:1257 Anmälan om försäljning 

17 §    En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria niko-

tinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen.  

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet 

i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljnings-

stället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras 

till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte 

inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. 

Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i 

Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten. 

Egenkontroll 

18 §    Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska 

utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria 

nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-

kontrollprogram. 

Till anmälan om försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och 

de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndig-

hetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till 

kommunen respektive Folkhälsomyndigheten. 

Ålderskrav 

19 §    Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas 

ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut 

en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern. 

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas 

över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut. 

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart med-

delande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria 

nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. 

20 §    Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska till-

handahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. 

Detta gäller även när försäljningen sker genom automat eller distansförsälj-

ning eller på liknande sätt. 

21 §    Tobaksfria nikotinprodukter får föras in i landet endast av den som 

har fyllt 18 år. 

Tillsyn 

22 §    Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller 

kommunens tillsyn enligt 24 § första stycket 1–4 och kommunens och 

Polismyndighetens tillsyn enligt 25 §. 

Konsumentverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kom-

munens tillsyn enligt 24 § andra stycket. 

23 §    Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet enligt 24 och 25 §§. I tillsynen 

ingår att 

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med in-

formation och råd, och 

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan till-

synsmyndigheter och andra. 
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SFS 2022:1257 24 §    Kommunen utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen över att 

denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller 

1. produktanmälan enligt 5 §,

2. produktkrav enligt 6 §,

3. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, och

4. rapporteringsskyldighet enligt 14 §.

Kommunen utövar även tillsyn på eller i anslutning till fysiska försälj-

ningsställen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller 

marknadsföring enligt 9 och 10 §§. 

25 §    Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag 

och anslutande föreskrifter följs när det gäller 

1. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när

näringsidkaren har säte eller fast försäljningsställe för näringsverksamhet i 

Sverige, och 

2. ålderskrav enligt 19 och 20 §§.

26 §    Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslut-

ande föreskrifter följs när det gäller 

1. produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet och produkt-

kontroll enligt 5, 6 och 14–16 §§, i andra fall än som avses i 24 § första 

stycket,  

2. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, i

andra fall än som avses i 24 § första stycket, och 

3. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när

näringsidkaren saknar säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i 

Sverige. 

27 §    Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande 

föreskrifter följs när det gäller marknadsföring enligt 9–11 §§ och 12 § 

första stycket, i andra fall än som avses i 24 § andra stycket. 

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknads-

föringslagen (2008:486). 

Befogenheter 

28 §    En tillsynsmyndighet som anges i 24–26 §§ får i sin tillsynsverksam-

het meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och 

anslutande föreskrifter ska följas. 

29 §    Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kom-

munen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinpro-

dukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför 

ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, 

om inte något annat anges i beslutet. 

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader. 

30 §    Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta 

att en typ av eller specifika tobaksfria nikotinprodukter kan utgöra en 

allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i 

denna lag, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls konsu-

menter på marknaden.  
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SFS 2022:1257 Om sådana produkter har tillhandahållits konsumenter på marknaden, får 

Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören 

av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa.  

31 §    Beslut enligt 28 och 30 §§ får förenas med vite. Vitet får inte om-

vandlas till fängelse. 

Rätt till upplysningar och tillträde 

32 §    En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar, 

handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn 

enligt denna lag. 

33 §    För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyn-

dighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som 

berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersök-

ningar och ta prover. För uttagna prover betalas inte ersättning. 

34 §    Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet 

lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 33 §. 

En begäran enligt första stycket får göras endast om 

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § 

polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller 

2. det annars finns synnerliga skäl.

Underrättelser 

35 §    Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om för-

hållanden som de i sin verksamhet får kännedom om och som är av betydelse 

för tillsynen. 

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka 

en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den 

länsstyrelse som berörs av beslutet. 

36 §    Kommunen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om den i sin verk-

samhet får kännedom om något som kan ha betydelse för Folkhälsomyndig-

hetens tillsyn. 

Kontrollköp 

37 §    Kommunen får genomföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en 

dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksfria nikotinpro-

dukter om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Vid 

ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år. 

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i för-

väg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontroll-

köp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet. 

38 §    Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för 

kommunen att meddela föreläggande, förbud eller varning enligt 28 eller 

29 §. 
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SFS 2022:1257 Tystnadsplikt 

39 §    Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får 

inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon då har fått 

veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden. 

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400). 

Avgifter 

40 §    En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §. 

41 §    Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer 

av tobaksfria nikotinprodukter för att ta emot, lagra, hantera, analysera och 

offentliggöra de uppgifter som enligt 5 § lämnas till myndigheten. 

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer för 

att ta emot, lagra, hantera och analysera de uppgifter som enligt 14 § lämnas 

till myndigheten samt för att offentliggöra att rapporteringsskyldigheten har 

uppfyllts. 

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §. 

Överklagande 

42 §    Beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Straffbestämmelser och förverkande 

43 §    Den som uppsåtligen i strid med 7 § tredje stycket tillhandahåller 

konsumenter tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven på 

innehållsdeklaration eller hälsovarning, ska dömas för olovlig hantering av 

tobaksfria nikotinprodukter till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. 

44 §    Den som uppsåtligen säljer tobaksfria nikotinprodukter i strid med ett 

förbud som har meddelats med stöd av 29 §, ska dömas för olovlig försälj-

ning av tobaksfria nikotinprodukter till böter eller fängelse i högst sex 

månader. 

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. 

45 §    Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver detaljhandel med 

tobaksfria nikotinprodukter i strid med 17 § eller säljer eller lämnar ut 

tobaksfria nikotinprodukter i strid med 19 § första eller andra stycket, ska 

dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar. 

46 §    Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska 

inte dömas till ansvar enligt denna lag för den eller de gärningar som om-

fattas av föreläggandet eller förbudet. 

47 §    Tobaksfria nikotinprodukter som varit föremål för brott enligt denna 

lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkade, 

om det inte är uppenbart oskäligt. 
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SFS 2022:1257 Bemyndiganden 

48 §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

1. produktanmälan enligt 5 §,

2. produktinnehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter enligt

6 §, 

3. innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration enligt 7 §,

4. hur en hälsovarning ska utformas och återges enligt 7 och 10 §§,

5. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 14 §,

6. systemet för informationssamling enligt 15 §,

7. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket,

8. utformningen av egenkontrollprogram enligt 18 §,

9. genomförandet av kontrollköp enligt 37 §, och

10. storleken på avgifterna enligt 41 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6–8, 10, 15 och

43 §§, den 1 januari 2024 i fråga om 5 och 14 §§, samt i övrigt den 1 augusti 

2022. 

2. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri

omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven 

enligt 6 § eller kraven på märkning enligt 7 och 8 §§ får fortsätta att till-

handahållas konsumenter på marknaden efter den 1 januari 2023 om de inte 

utgör en allvarlig risk för människors hälsa, dock längst till och med den 

1 juli 2023. 

3. För tobaksfria nikotinprodukter som har tillhandahållits konsumenter

på marknaden före den 1 januari 2024 ska en produktanmälan enligt 5 § 

göras senast den 1 februari 2024. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

LENA HALLENGREN 

(Socialdepartementet) 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Revidering av dokumentet Politisk organisation i 
Finspångs kommun 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2008 (2008-08-27, § 178) om en ny politisk 

organisation som trädde i kraft 1 januari 2009. Beslutet som togs innebar bland 

annat att kommunstyrelsen blev den enda verksamhetsnämnden, och övertog i 

och med detta allt verksamhetsansvar.  

Anledningen till beslutet att förändra den politiska organisationen var en 

utvärdering av den befintliga organisationen, och där framkom bland annat att 

samverkan inom kommunen och mellan de olika politiska organen var bristfällig 

och att kommunstyrelsens roll inte blivit den som tänkts. Dessutom framkom att 

kommunfullmäktige inte var den politiska arenan för viktiga politiska beslut och 

strategiska diskussioner. Ett tydligare medborgarfokus behövdes, och en förmåga 

till helhetssyn på kommunens uppdrag. 

 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet.  

 

Den politiska organisationen har följts upp, utvärderats och reviderats vid ett 

flertal tillfällen. Revideringarna har dock fokuserats på organisationsförändringar 

gällande demokratiberedningen samt kommunstyrelsens grupper för uppföljning 

av verkställighet och resultat. Förutom dessa revideringar är det samma text som 

skrevs 2008 om den då nya politiska organisationen som skulle träda i kraft 

2009. Då detta redan har hänt och är i funktion sedan länge, så har denna 

revidering utmynnat i att bli en förklarande text över den politiska organisation 

så som den ser ut i dag i Finspångs kommun, och med hänvisning till andra 

styrande dokument, såsom Reglemente för kommunstyrelsen och Arbetsordning 

för kommunfullmäktige. 

 

Tillägg av underlag för beslut 

I och med kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2022, § 88, om att ersätta de 

fasta beredningarna med tillfälliga beredningar från och med 1 januari 2023, så 

har ytterligare revideringar gjorts sedan dokumentet informerades i 

kommunstyrelsen den 18 maj 2022. 
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2022-03-10  2 (2)  

Dnr KS.2022.0308  

  

 

 

Vidare har gruppledarna haft genomgång av den politiska organisationen, och 

utifrån dessa diskussioner föreslås att sociala myndighetsnämnden från och med 

den 1 januari 2023 ombildas till ett utskott under kommunstyrelsen – sociala 

myndighetsutskottet. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta dokumentet Politisk organisation i Finspångs kommun och att 

den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2023 

2. Att upphäva nu gällande dokument beslutad 28 november 2018 i 

samband med att den nya politiska organisationen träder i kraft 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 37 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

2022-§ 263   Dnr: KS.2022.0308 

 

Revidering av dokumentet Politisk organisation i Finspångs 
kommun 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2008 (2008-08-27, § 178) om en ny politisk 

organisation som trädde i kraft 1 januari 2009. Beslutet som togs innebar bland 

annat att kommunstyrelsen blev den enda verksamhetsnämnden, och övertog i 

och med detta allt verksamhetsansvar. 

Anledningen till beslutet att förändra den politiska organisationen var en 

utvärdering av den befintliga organisationen, och där framkom bland annat att 

samverkan inom kommunen och mellan de olika politiska organen var bristfällig 

och att kommunstyrelsens roll inte blivit den som tänkts. Dessutom framkom att 

kommunfullmäktige inte var den politiska arenan för viktiga politiska beslut och 

strategiska diskussioner. Ett tydligare medborgarfokus behövdes, och en förmåga 

till helhetssyn på kommunens uppdrag. 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet. 

Den politiska organisationen har följts upp, utvärderats och reviderats vid ett 

flertal tillfällen. Revideringarna har dock fokuserats på 

organisationsförändringar gällande demokratiberedningen samt 

kommunstyrelsens grupper för uppföljning av verkställighet och resultat. 

Förutom dessa revideringar är det samma text som skrevs 2008 om den då nya 

politiska organisationen som skulle träda i kraft 2009. Då detta redan har hänt 

och är i funktion sedan länge, så har denna revidering utmynnat i att bli en 

förklarande text över den politiska organisation så som den ser ut i dag i 

Finspångs kommun, och med hänvisning till andra styrande dokument, såsom 

Reglemente för kommunstyrelsen och Arbetsordning för kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 

Ulrika Jeansson (S) yrkar på tre ändringar i dokumentet Politisk organisation i 

Finspångs kommun. För det första, att det skrivs in att kommuner även behöver 

ha en myndighetsnämnd. För det andra, att stryka meningen ”En beredning har 

också i uppdrag att följa upp de strategiska mål inom de områden beredningen 

ansvarar för” som finns under rubriken ”Inriktningen”. För det tredje, att 

namnen på beredningarna rättas till så att de heter (1) utbildning, (2) social 

omsorg/vård samt omsorg, och (3) miljö- och samhällsbyggnad. 

Torgny Maurer (SD) yrkar på att ärendet återremitteras, med motiveringen: 

”Det har ej tagits något beslut i KF eller förts någon som helst politisk 

diskussion angående orsaken eller lämpligheten av att avveckla den sociala 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 38 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

myndighetsnämnden och ersätta denna med ett utskott under KS. Förslaget om 

sociala myndighetsnämndens öde bör därför återkomma som ett eget 

diskussions- och beslutsärende i KS. Ärendet Revidering av dokumentet 

Politisk organisation i Finspångs kommun är därför ofullständigt och 

missvisande och bör därför återremitteras och återkomma först efter att sociala 

myndighetsnämndens öde har behandlats och beslutats”. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss på 

bifall eller avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om 

återremiss och bifaller att ärendet avgörs idag. 

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

förvaltningens förslag till beslut med tre ändringsyrkanden, och att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Att ändra i dokumentet Politisk organisation i Finspångs kommun 

utifrån Ulrika Jeanssons (S) yrkande 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att anta dokumentet Politisk organisation i Finspångs kommun och att 

den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2023 

3. Att upphäva nu gällande dokument beslutad 28 november 2018 i 

samband med att den nya politiska organisationen träder i kraft 
 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers yrkande om återremiss. 

- - - - - 
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Bakgrund 

Kommunernas politiska organisationer i Sverige 
I varje kommun är fullmäktige det främsta beslutande organet. Därutöver har 
kommunstyrelsen och övriga nämnder hand om kommunens förvaltnings- och 
verkställighetsuppgifter. 

Varje kommun ska ha en kommunstyrelse. Vidare ska det i varje kommun finnas 
valnämnd, överförmyndare, revisorer och krisledningsnämnd. Utöver detta har 
kommunerna sedan 1991 en betydande frihet att utifrån lokala behov och 
förutsättningar själva bestämma hur nämndverksamheten ska organiseras. 
Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver kommunstyrelsen behövs för att 
fullgöra kommunens uppgifter. 

Finspångs kommuns politiska organisation - historik 
Kommunfullmäktige beslutade 2008 (2008-08-27, § 178) om en ny politisk 
organisation som trädde i kraft 1 januari 2009. Beslutet som togs innebar bland 
annat att kommunstyrelsen blev den enda verksamhetsnämnden, och övertog i 
och med detta allt verksamhetsansvar. Finspångs kommun har dock 
myndighetsnämnder: den 26 november 2008, § 299, beslutade fullmäktige att 
inrätta en bygg- och miljönämnd och en social myndighetsnämnd med ansvar för 
myndighetsutövning mot enskild. 

De tidigare nämndernas uppdrag lades på fyra fasta beredningar under 
kommunfullmäktige, med inriktningen överensstämmande med en politisk 
ledningsgrupps respektive ansvarsområden. Beredningarnas uppdrag skulle i 
första hand arbeta fram underlag till fullmäktige för strategiska ramprogram och 
strategiska mål, samt svara för uppföljning och utvärdering av verksamheter. 
Fullmäktige beslutade 22 juni 2022, § 88 att de fasta beredningarna ersätts med 
tillfälliga beredningar från och med 1 januari 2023. 

Det beslutades också att demokratiberedningen fick i uppdrag att göra en översyn 
av den politiska organisationen där enbart kommunstyrelsen är 
verksamhetsnämnd, och lägga förslag till vilka politiska beredningar, nämnder och 
utskott under fullmäktige som bedöms ändamålsenliga.  

Anledningen till beslutet att förändra den politiska organisationen var en 
utvärdering av den befintliga organisationen, och där framkom bland annat att 
samverkan inom kommunen och mellan de olika politiska organen var bristfällig 
och att kommunstyrelsens roll inte blivit den som tänkts. Dessutom framkom att 
kommunfullmäktige inte var den politiska arenan för viktiga politiska beslut och 
strategiska diskussioner. Ett tydligare medborgarfokus behövdes, och en förmåga 
till helhetssyn på kommunens uppdrag. 

Den politiska organisationen har följts upp, utvärderats och reviderats vid ett flertal 
tillfällen.  
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Organisation i dag 
Strukturen på organisationen ska vara tydlig och avgränsad. Varje roll och funktion 
knyts till en av två organisationsnivåer; strategisk eller verkställande. 
Kommunfullmäktige är den huvudsakliga arenan för frågor av strategisk karaktär, 
och kommunstyrelsen är den huvudsakliga arenan för verkställande. 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Finspångs kommun. 
Ledamöterna väljs vart fjärde år genom det allmänna valet. 

Det är kommunfullmäktige som tillsätter kommunstyrelsen, de övriga nämnderna 
och styrelserna i de kommunala bolagen. Under kommunfullmäktige finns även 
beredningar. 

Det här gör kommunfullmäktige 
- Tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi 

- Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och 
verksamhetsformer 

- Väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna 

- Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet 

Till fullmäktiges uppgift hör att bestämma vilka uppdrag som nämnderna och 
styrelserna ska ha. För nämnderna regleras detta i reglementen och för bolagen i 
bolagsordningar och ägardirektiv samt i kommunens bolagspolicy.  
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Arbetsordning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen anta en arbetsordning där det ska 
framgå vad som i övrigt ska gälla för fullmäktiges sammanträden och handläggning 
av ärenden.  

Finspångs kommunfullmäktiges arbetsordning hittas på finspang.se 

Kommunfullmäktiges presidium 
Inför varje fullmäktigesammanträde så träffas presidiet som består av ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Presidiet har i uppdrag att samordna 
och löpande utveckla fullmäktige med dess beredningar, både som 
beslutsförsamling och som strategisk arena för framtidsdiskussioner. Fullmäktiges 
utvecklingsarbete leds av presidiet. 

Presidiet ansvarar för beredningsträffarna ihop med en utsedd parlamentarisk 
politisk beredningsgrupp en arena för möte mellan presidiet, 
beredningsrepresentanter och kommunstyrelsens presidium. Presidiet och 
ansvarar för upprättande av uppdragsbeskrivningar till beredningarna. 

Beredningar 
Kommunallagen ger möjlighet för kommuner att inrätta fullmäktigeberedningar. 

I Finspångs kommun ska fullmäktigeberedningarna ge en bättre förutsättning för 
ett mer självständigt, strategisk och öppet fullmäktige. På uppdrag av fullmäktige 
tar sig beredningarna an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv. 
Andra centrala delar är omvärldsbevakning och kontakten med medborgarna. 

Inriktningen 
Alla beredningar har ansvar för att följa den av fullmäktige fastslagna visionen: 
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar 
utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.” 

De av kommunfullmäktige antagna strategierna och strategiska områdena, ska 
vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra beredningarnas olika 
aktiviteter, analyser och utredningar. En beredning har också i uppdrag att följa 
upp de strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för. 

Fasta och tillfälliga beredningar 
Fasta beredningar ska skapa kontinuitet i form av beredningsvana hos 
ledamöterna, medborgardialoger och djupare kunskaper om politikerområdet. 
Tillfälliga beredningar ska fokusera på det angivna uppdraget, ge organisationen 
möjlighet till flexibilitet utifrån aktuella behov och samhällstendenser och ge 
möjlighet för fler att delta i det strategiska arbetet. Uppdragen de tillfälliga 
beredningarna får är specifika och tidsbegränsade. 
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De fasta beredningarna är:  

Demokratiberedningen 
Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla fullmäktiges arbetsformer, 
kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald, samt att bevaka och 
ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska organisationen. 

Miljö- och samhällsplaneringsberedningen 
Beredningen för miljö- och samhällsplanering har i uppdrag att ta fram förslag till 
strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för: en hållbar 
samhällsutveckling. 

Lärandeberedningen 
Lärandeberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det 
område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren. 

Omsorgsberedningen 
Omsorgberedningen har uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det 
område beredningen ansvarar för: den sociala omsorgen i kommunen. 

Handbok för fullmäktiges beredningar 
Det finns en handbok för fullmäktiges beredningar som förtydligar formerna för 
arbetet i beredningarna.  

Handboken för fullmäktiges beredningar hittas på finspang.se 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ansvarar för verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har 
helhetsansvar för all verksamhet i kommunen, utveckling och ekonomiska 
ställning. Kommunstyrelsens ställer resultatkrav på verksamheterna och följer 
genom uppföljning verksamheternas utveckling. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala 
företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Reglemente 
I reglementet för kommunstyrelsen står vad kommunstyrelsen har för uppgifter och 
ansvar utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.  

Reglemente för kommunstyrelsen hittas på finspang.se 
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Kommunalråden och den politiska ledningen 
Kommunens verksamhet kan i huvudsak sorteras i tre större områden: social 
omsorg, utbildning och arbetsmarknad, samt miljö- och samhällsbyggnad. Varje 
sådant område har ett politiskt ansvarigt råd knutet till sig. Dessa råd utgör, 
tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, den politiska 
ledningsgruppen. Tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande utgör de 
kommunens politiska ledning. 

Kommunalråd och oppositionsråd väljs av fullmäktige. 

Kommunstyrelsens presidium 
Inför varje kommunstyrelsesammanträde så träffas presidiet som består av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Presidiet är det 
förberedande organet inför sammanträdena där kallelse och handlingar ses över. 

Utskott 
Till kommunstyrelsen finns fyra utskott knutna: arbetsgivardelegationen, sociala 
myndighetsutskottet, fond- och stiftelseutskottet och stipendiekommittén. 

För mer information om utskotten – se reglemente för kommunstyrelsen. 

Arbetsgivardelegation 
Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens utskott avseende personalpolitiken. 
Arbetsgivardelegationens uppdrag är att leda, samordna och följa upp hur 
personalpolitiken utvecklas, samt bereda aktuella ärenden inom området till 
kommunstyrelsen. 

Förutom arbetsgivardelegationen så har kommunstyrelsen två till utskott: Fond- 
och stiftelseutskottet och Stipendieutskottet.  

För mer information om dessa två utskott, se Reglemente för kommunstyrelsen: 
infoga länkadress 

Ekonomiberedning 
Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som ansvarar för att 
förbereda, följa upp och styra ekonomi- och budgetfrågor. Ekonomiberedningen 
leds av kommunstyrelsens ordförande och där sitter också politiskt ansvariga råd, 
gruppledare för övriga partier i fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande. 

Uppföljningsgrupper 
Kommunstyrelsen tillsätter arbetsgrupper fördelat på politikområdena (1) 
utbildning, (2) social omsorg/vård samt omsorg, och (3) miljö- och 
samhällsbyggnad. Grupperna är i kommunallagens mening att betrakta som 
beredningar under kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar. 
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Till skillnad från kommunfullmäktiges beredningar är uppföljningsgruppernas fokus 
på kommunens pågående verksamheter.  

Syftet med uppföljningsgrupperna är att förstärka kommunstyrelsens roll i 
styrningen genom att följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan, 
kommunfullmäktigebeslut samt kommunstyrelsebeslut. 

Grupperna kan också bereda ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen.  

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ hittas på 
finspang.se 

Råd och andra samverkansorgan 
I anslutning till kommunstyrelsen finns råd och samverkansgrupper. I några av 
råden finns politisk representation och i de som inte har det ska istället dialog med 
kommunstyrelsen ske regelbundet.  

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ hittas på 
finspang.se 

Nämnder 
Enligt kommunallagen måste kommunfullmäktige utse en kommunstyrelse. Det 
måste också finnas en krisledningsnämnd, en valnämnd och en överförmyndare 
alternativt en överförmyndarnämnd. Vilka andra nämnder som ska finnas i 
kommunen får kommunfullmäktige bestämma om. 

I Finspångs kommunfullmäktige har beslutats att den politiska organisationen ska 
innehålla en bygg- och miljönämnd, vars uppgift är myndighetsutövning mot 
enskild. Den tidigare sociala myndighetsnämnden är efter beslut i 
kommunfullmäktige den ……, paragraf .. numera sociala myndighetsutskottet. 

Kommunrevisionen 
Enligt kommunallagen ska kommuner utse revisorer för granskning av den 
kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig. 

Reglemente för kommunrevisionen finns på finspang.se 
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2018-11-28 § 154 

KS.2018.1122 
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Politisk organisation 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade (2008-08-27 § 151) att lägga fast en ny 

politisk organisation från och med 2009-01-01. Den politiska 

organisationen skulle bland stärka fullmäktiges roll som huvudsaklig 

politiska arena och skapa en mer sammanhållen verkställande politik. 

Demokratiberedningen fick uppdraget att göra en översyn av organisationen 

med inriktning på nästa mandatperiod.  

Demokratiberedningen redovisade 2009 för kommunfullmäktige de effekter 

av den nya politiska organisationen som hade framkommit så långt. 

Beredningen presenterade även utvecklingsförslag kopplade till fem 

områden där brister eller utvecklingspotential identifierats under översynen.  

De fem områden som bedömdes vara i behov av utveckling var: 

1.  Formulera och kommunicera ledamöters och ordförandens uppdrag 

2. Arenor för dialog och samverkan 

3. Oppositionens förutsättningar 

4. Strategi för medborgardialogen 

5. Fokus på kommunfullmäktige som den huvudsakliga politiska  

arenan 

Hösten 2010 upprepade demokratiberedningen uppföljningen av den 

politiska organisationen. Överlag upplevs organisationsförändringen 

positivt. Flera som från början uttalat sitt missnöje har under uppföljningen 

ändrat åsikt. Den nya organisationen beskrivs som mer spännande. Den ger 

bättre förutsättningar för politiken att bedriva politik. Flera har uttryckt att 

det blivit roligare att vara politiker. Denna uppföljningsomgång kunde 

beredningen konstatera att vissa brister som tidigare uppdagats nu åtgärdats 

men också att det fortfarande finns brister som inte lösts av tidens gång. 

Demokratiberedningen har baserat på de intervjuer som gjorts identifierat 

fem områden som kräver åtgärder för att förbättra organisationens 

förutsättningar att vara en demokratiskt väl fungerande, effektiv 

organisation:  

1. Otydliga och ibland motsägande uppdrags- och rollbeskrivningar 

2. Bristande och/ eller outtalade förutsättningar för att klara av upp-

dragen 

3. Fasta beredningar skapar kontinuitet kan begränsa organisationens 

flexibilitet och rörlighet  

4. Möjligheten att upprätta tillfälliga beredningar har inte utnyttjats  
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5. Kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för strategiska 

frågor och mer varierande arbetsformer har inte slagit ut i den 

utsträckning man önskat.  

Utgångspunkter 

Den nya politiska organisationen ska skapa förutsättningar för politiker att 

utvecklas i sin roll som medborgar- och verksamhetsutförare samtidigt som 

också kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för politisk styrning 

stärks. Det mest väsentliga draget i denna organisationsform bygger på att 

fullmäktige görs mäktigare genom att strategiska diskussioner och beslut 

flyttas från nämndsnivån till den egentliga beslutsnivån i en kommun, 

kommunfullmäktige. Organisationen ska också främja samverkan och 

samutnyttjande istället för revirtänkande. Verksamhetsnämnder försvinner 

och kvar blir bara den obligatoriska nämnden, kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen blir därmed en driftsnämnd för samtliga verksamheter. 

Myndighetsnämnder för individ- och myndighetsbeslut finns kvar som 

särskilda nämnder. På fullmäktiges nivå finns andra obligatorier i form av 

en valnämnd och överförmyndare samt kommunrevision. 

Politiker i den här organisationen förväntas mer än tidigare formulera och 

följa upp mål, omvärldsbevaka och föra dialog med medborgarna och andra 

intressenter. De är aktiva i styrningen genom att egenhändigt formulera 

problem och lösningar samt aktivt följa upp fattade beslut. 

Organisationens ledord 

Vision för Finspångs kommun är vägledande för organisationens 

utveckling: 

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande 

region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom 

samverkan,  

öppenhet och nytänkande” 

Samverkan 

Politiken är öppen för och värdesätter att medborgare delger sina 

erfarenheter av att bo och leva i kommunen. Medborgardialog och dialog 

med andra intressenter är värdefull för ett långsiktigt arbete.  

I den nya organisationen är helheten överordnat särintresset. Den politiska 

organisationen tar därför ett samlat grepp över verksamheterna med 

kommunen och dess medborgares bästa i centrum.  

Den politiska organisationen samverkar med förvaltningen. Det är viktigt att 

det finns en överenskommelse mellan den politiska organisationen och 

förvaltningen om rollfördelning och ansvarsområden.  

Öppenhet 

Den politiska organisationen är öppen för nya arbetssätt och metoder som 

leder den demokratiska utvecklingen framåt. Den är också öppen för 

synpunkter och från medborgare och det övriga samhället.  
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Nytänkande 

Organisationsformen som alternativ politisk organisation är ett sätt att 

förnya arbetssätten på de politiska arenorna. Den ger utrymme för att styra 

förebyggande och mer strategiskt, proaktivt istället för reaktivt.  

Organisation 

Strukturen på organisationen ska vara tydlig och avgränsad. Varje roll och 

funktion knyts till en av två organisationsnivåer, strategisk eller 

verkställande. Kommunfullmäktige är den huvudsakliga arenan för frågor 

av strategisk karaktär och kommunstyrelsen den huvudsakliga arenan för 

verkställande.  

Kommunfullmäktige är självständigt och  

strategiskt  

Kommunfullmäktige med fasta och tillfälliga beredningar utgör den 

strategiska nivån i den politiska organisationen med ansvar för 

utvecklingsfrågor. Visioner och mål stakar ut den långsiktiga utvecklingen 

av kommunen.  

De fasta beredningarna är en demokratiberedning, en miljö och 

samhällsplaneringsberedning, en lärandeberedning och en 

omsorgsberedning. En fast beredning kan, om kommunfullmäktige beslutar 

så, vila under en begränsad tid.  

Förutom de obligatoriska organen valnämnd, revision och överförmyndare 

tillkommer två myndighetsnämnder, en för miljö-, hälso- samt plan och 

byggfrågor, kallad bygg- och miljönämnden och en för området för social 

omsorg, sociala myndighetsnämnden. Myndighetsnämnderna svarar för 

myndighetsutövning mot enskild inom ovanstående områden. Sociala  

myndighetsnämndens beslut blir uppdrag till kommunstyrelsens. Social-

rådet är ordförande i sociala myndighetsnämnden. Bygg- och miljönämnden 

svarar dessutom för tillsyn av den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen ansvarar för 

verksamhetsdriften 

Alla frågor som gäller verksamheternas drift hanteras av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen verkställer de beslut som kommunfullmäktige fattat, 

ansvarar för de frågor som kommunfullmäktige delegerat samt ansvarar för 

drift och utveckling av all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens och 

nämndernas tidigare strategiska nivå är flyttad till kommunfullmäktige och 

dess beredningar. Styrelsen ska fortfarande arbeta utvecklingsinriktat men 

mer i anslutning till verksamheten.  
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Ansvars och rollfördelning  

För att vara framgångsrik i ett utvecklingsarbete är det viktigt att ansvars- 

och rollfördelningen är tydlig för de olika nivåerna i organisationen. För att 

tydliggöra rollerna som tilldelas beskrivs syftet med varje funktion till-

sammans med ett uppdrag och förutsättningar för att genomföra detsamma. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige och beredningarnas uppdrag är att uttrycka önskat  

resultat och vad som ska nås. 

Kommunfullmäktige är det huvudsakliga politiska organet i kommunen. 

Det är aktivt i styrningen, initierar frågor och för diskussioner, fattar och 

följer upp beslut. Alla frågor av strategisk och principiell karaktär hanteras 

av kommunfullmäktige.  

Arbetsformerna varieras och kompletteras för att ge goda förutsättningar för 

ett engagerande arbetssätt i fullmäktige.  

Kommunfullmäktige stärker sin roll i styrningen genom: 

 Inledande diskussioner vid nya ärenden 

 Beredning och beslut i strategiskt viktiga frågor 

 Återredovisning från beredningar, nämnder och kommunstyrelsen 

Förutsättningar 

 Stärkt uppdrag för fullmäktiges ordförande och presidium 

 Fasta beredningar för stora och löpande verksamhetsområden 

 Tillfälliga beredningar för strategiskt viktiga frågor av mer 

begränsad karaktär 

 Utbildning och stöd till förtroendevalda 

En ny politikerroll i kommunfullmäktige 

En av utgångspunkterna för den politiska organisationen är att tydligt 

markera fullmäktigepolitikernas roll som medborgarföreträdare. En dialog 

mellan politiker och medborgare ska föras om problem, behov och 

utmaningar i dagens samhälle. Dialogen ska stärkas bland annat genom nya 

former och nya arenor – till exempel de beredningar som finns inom 

kommunfullmäktige. Den nya politikerrollen förutsätter ett aktivt politiskt 

samtal både med kommuninvånarna och inom de politiska partierna. 
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En annan tanke med den politiska organisationen är att få till en mer 

levande debatt, vilket kan utmana tidigare kultur, strukturer och 

arbetsformer. Det bygger också på aktivitet, engagemang och vilja hos de 

förtroendevalda att söka kunskap. 

Presidiet 

Presidiet har i uppdrag att samordna och löpande utveckla fullmäktige med 

dess beredningar både som beslutsförsamling och som strategisk arena för 

framtidsdiskussioner. Fullmäktiges utvecklingsarbete ska ske i nära sam-

arbete mellan presidiet och demokratiberedningen.  

Presidiet ansvarar för beredningsträffarna, en arena för möte mellan 

presidiet, beredningsrepresentanter och kommunstyrelsens presidium. 

En utvecklad roll i styrningen kräver utökade förutsättningar i form av:  

 Administrativt, sakkunnigt och processinriktat stöd 

Beredningar 

Beredningar ska ge bättre förutsättningar för ett mer självständigt, 

strategiskt och öppet kommunfullmäktige. På uppdrag av fullmäktige tar sig 

beredningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv.  

Alla beredningar har ansvar för att följa den av kommunfullmäktige 

fastslagna visionen. De av kommunfullmäktige antagna strategierna och 

strategiska områdena ska vara vägledande i beredningarnas arbete och 

genomsyra beredningarnas olika aktiviteter, analyser och utredningar. En 

beredning har också i uppdrag att följa upp de strategiska målen inom de 

områden beredningen ansvarar för. 

Beredningens arbetsformer finns i den av kommunfullmäktige beslutade 

”Handbok för fullmäktiges beredningar”. 

Fasta, tillfälliga och antal beredningar 

Beredningar är kopplade till kommunfullmäktige och kan vara av både fast 

och tillfällig karaktär. Fasta beredningar ska skapa kontinuitet i form av 

beredningsvana hos ledamöterna, pågående medborgardialoger samt 

djupare kunskaper om politikområdet. Tillfälliga beredningar ska fokusera 

på det angivna uppdraget, ge organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån  

aktuella behov och samhällstendenser och ge möjlighet för fler att delta i det 

strategiska arbetet.  

Fasta beredningar 

Demokratiberedning 

Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges 

arbetsformer, kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald 

samt att bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska 

organisationen. 
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Miljö och samhällsplaneringsberedning 

Beredningen för miljö och samhällsplanering har i uppdrag att ta fram 

förslag till strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för: en 

hållbar samhällsutveckling. 

Lärandeberedning 

Lärandeberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för 

det område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren.  

Omsorgsberedning 

Omsorgsberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för 

det område beredningen ansvarar för: den sociala omsorgen i kommunen.  

Tillfälliga beredningar  

Kommunfullmäktige kan vid behov sätta samman tillfälliga beredningar. 

Kommunfullmäktige ger med en uppdragsbeskrivning beredningen 

specifika och tidsbegränsade uppdrag.  

Ledamöter och ordföranden i tillfälliga beredningar förhåller sig till de 

regler och förhållningssätt som gäller för de fasta beredningarna under den 

tid beredningen är verksam. 

Beredningarnas sammansättning 

Beredningarna består av en ledamot från varje parti med undantaget från det 

största partiet som har två ledamöter i beredningen. Ordförande tillsätts av 

majoriteten och vice ordförande av minoriteten. Ordförande ska vara 

ledamot eller ersättare av kommunfullmäktige. En beredningsledamot får 

inte sitta med i kommunstyrelsen.  

Varje beredning representeras av två ledamöter i de gemensamma 

beredningsträffarna, varav en är ordförande och en är representant från 

oppositionen.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut. Detta ska ge en sammanhållen styrning för hela den kommunala 

driften. Kommunstyrelsen ställer resultatkrav på verksamheterna och följer 

genom uppföljning verksamheternas utveckling.  

Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige vid händelser av stor 

vikt som till exempel påverkar uppdrag eller resurstilldelning. Strategiska 

personalfrågor hanteras av kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. 

Insynsplats finns för de partier som inte av egen kraft tar plats i 

kommunstyrelsen. Insynsplats ges även kommunfullmäktiges ordförande. 

Kommunens verksamhet kan i huvudsak sorteras i tre större områden: social 

omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad. 

Varje sådant område har ett politiskt ansvarigt råd knutet till sig. Dessa 

utgör, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 

den politiska ledningsgruppen, som tillsammans med kommunfullmäktiges 

ordförande utgör kommunens politiska ledning. 

Presidium 

Kommunstyrelsens presidium utgör det förberedande organet inför 

kommunstyrelsens möten.  

Arbetsgivardelegation 

Kommunstyrelsen ska inrätta ett utskott för personalfrågor som består av tre 

ledamöter.  

Ekonomiberedning 

Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som leds av 

kommunstyrelsens ordförande och som löpande ansvarar för att förbereda, 

följa upp och styra ekonomi- och budgetfrågor.  

Arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och  

resultat 

Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper med sju ledamöter fördelat på 

politikområdena social omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- 

och samhällsbyggnad. Ansvarigt råd är ordförande i respektive arbetsgrupp 

och från kommunstyrelsens ordinarie och ersättare väljs ytterligare sex 

ledamöter. En ledamot kan dock enbart sitta i en uppföljningsgrupp. I 

kommunallagens mening är arbetsgrupperna att betrakta som beredningar 

under kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar.  

Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom att 

följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan, 

kommunfullmäktigebeslut samt kommunstyrelsebeslut. Grupperna kan 

också bereda ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen. För att ge de 

förtroendevalda en bättre möjlighet till fackpolitiska kunskaper utgör 

arbetsgrupperna en arena för dialog mellan politik och berörd 

sektor/verksamhet. Arbetsgrupperna återrapporterar sitt arbete till 

kommunstyrelsen två gånger per år. 

Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till 

kommunstyrelsen skall dock protokollföras. 
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Råd och andra samverkansorgan  

Det finns i anslutning till kommunstyrelsen råd och samverkansgrupper. I 

några av råden finns politisk representation och i några ska istället dialog 

med kommunstyrelsen ske regelbundet. (Se rådsreglemente.) 

Valnämnden 

Valnämnden uppgifter regleras primärt i vallagen. Nämnden ska bestå av 

nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet.  

 

Beslut om revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige togs förra 

gången den 18 december 2019 (§ 194, diarienummer KS.2019.0594). 

I denna revidering har en inledning lagts till med en förklarande text om vad en 

arbetsordning ska innehålla. Revideringen innefattar också en rättelse av en 

paragrafhänvisning, språkliga rättningar och tillägg av ord eller meningar för att 

göra texten tydligare. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 

och att dokumentet träder i kraft den 1 januari 2023 

2. Att upphäva nu gällande arbetsordning beslutad 18 december i samband 

med att den nya arbetsordningen träder i kraft 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 264   Dnr: KS.2022.0306 

 

Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet.  

Beslut om revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige togs förra 

gången den 18 december 2019 (§ 194, diarienummer KS.2019.0594). 

I denna revidering har en inledning lagts till med en förklarande text om vad en 

arbetsordning ska innehålla. Revideringen innefattar också en rättelse av en 

paragrafhänvisning, språkliga rättningar och tillägg av ord eller meningar för att 

göra texten tydligare. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 

och att dokumentet träder i kraft den 1 januari 2023 

2. Att upphäva nu gällande arbetsordning beslutad 18 december i samband 

med att den nya arbetsordningen träder i kraft 

 
- - - - - 
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Inledning 
I kommunallagen (2017:725) fastslås att kommunfullmäktige ska anta en 
arbetsordning. Arbetsordningen ska reglera 

• antalet ledamöter i fullmäktige, 

• när sammanträden ska hållas, 

• anmälan av hinder att delta i sammanträden, 

• inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 

• vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts, 

• rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 

• förfarandet vid omröstningar, 

• handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 

• formerna för justeringen av protokollet, och 

• fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

Syfte 
Syftet med arbetsordningen är att tydliggöra för kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare vad som gäller för fullmäktiges sammanträden. 

Omfattning 
Arbetsordningen gäller tills vidare. Det innebär att detta dokument gäller tills 
kommunfullmäktige beslutar att det ska upphöra att gälla. En ny mandatperiod 
påverkar således inte dokumentets giltighet. 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i 
Finspångs kommun 
1 § Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen, 

annan lag eller författning gäller bestämmelserna i denna 
arbetsordning. 

Antalet ledamöter 
2 §  Kommunfullmäktige har 45 ledamöter. I vallagen finns det 

bestämmelser som reglerar antalet ersättare. 

Kommunfullmäktiges presidium 
3 § Efter val väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande, en 

förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Tillsammans 
utgör de kommunfullmäktiges presidium. Val av presidium ska göras 
på ett sammanträde som inträffar före utgången av december 
månad.  

Presidiet väljs för hela fullmäktiges mandatperiod. 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för firandet av Sveriges 
Nationaldag. 

Interimsordförande, ålderspresident 
4 § Innan kommunfullmäktiges presidium valts tjänstgör som ordförande 

den ledamot i kommunfullmäktige som har flest tjänstgöringsår 
(ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska 
den äldste av dem vara ålderspresident. 

Fyllnadsval till presidiet med mera 
5 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som 

ledamot eller från sin presidiepost, ska fullmäktige så snart det kan 
ske välja en annan kommunfullmäktigeledamot till 
kommunfullmäktiges presidium. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Upphörande av uppdraget 
6 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara 

valbar, upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte 
fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha 
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kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan 
ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska 
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av 
fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till 
kansliavdelningen. 

Tid och plats för sammanträden 
7 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst 10 gånger per år. 

Före utgången av december månad bestämmer kommunfullmäktige 
sammanträdesdagar för det kommande året. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
nyvalda fullmäktige första gången i oktober.  

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första 
sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium. 

Extra sammanträde 
8 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som presidiet gemensamt 

bestämmer. 

Extra sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en 
tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlade på det extra sammanträdet. 

Ändringar i sammanträdesordningen 
9 § Om det inte finns några ärenden att behandla på ett 

kommunfullmäktigesammanträde eller om det föreligger särskilda 
skäl för det, får presidiet efter samråd med gruppledare från partier 
representerade i kommunfullmäktige, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att 
dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden 
snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.  

Beslutet om att ändra mötesdatum eller ställa in kommunfullmäktige 
ska så snart som möjligt anslås på Finspångs kommuns officiella 
anslagstavla. Beslutet måste dock anslås på den officiella 
anslagstavlan minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen. 
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Plats för sammanträde 
10 § Fullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i Finspångs 

kommuns förvaltningshus i Finspång. 

Presidiet får bestämma annan plats för ett sammanträde. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde sitter presidiets ledamöter, 
kommundirektören eller kommundirektörens ersättare, samt 
kommunfullmäktiges sekreterare på särskilda platser vid 
presidiebordet. 

Ledamöter placeras så som ordföranden bestämmer. 

Ersättare som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandens ställe 
intar anvisad plats. 

Ersättare som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens 
plats. 

Deltagande på distans 
11 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 

Tillkännagivande av sammanträdena 
12 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde 

med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. 
Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens 
anslagstavla på finspang.se minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till 
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen 
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 
ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska ske digitalt i 
kommunfullmäktigegruppen på intranätet, om inte skäl talar 
däremot.  

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för 
brådskande ärenden. Tillkännagivandet av fullmäktiges 
sammanträde samt dagordningen annonseras också i 
ortstidningarna. Ordföranden får begränsa annonseringen i 
ortstidningarna genom att göra ett urval av dagordningen. 
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Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 
13 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att 
hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de 
ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast 
när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på 
vanligt sätt.  

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något 
tillkännagivande inte utfärdas, men de ledamöter och ersättare som 
inte var närvarande vid mötet ska underrättas. I ett sådant fall låter 
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är 
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det 
fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträden 
14 § Presidiet bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om 

inte annat följer av lag.  

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 
yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas 
varje ledamot och ersättare före sammanträdet.  

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska 
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.  

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.  

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 
sammanträdeslokalen under sammanträdet.  

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och 
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Presidiet bestämmer tillkännagivandets utformning. Detta betyder 
att ordföranden avgör när fullmäktige ska behandla ett ärende.  

Presidiet beslutar på beredningarnas förslag om när temadebatter 
ska hållas och vilket innehåll dessa debatter ska ha.   

När ordföranden bestämt tillkännagivandets utformning ska en 
kallelse skickas ut till kommunfullmäktiges ledamöter. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden 
som ska behandlas (föredragningslista). De nödvändiga handlingar 
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som behövs för förståelsen av respektive ärende ska delges med 
kallelsen till respektive ledamot och ersättare. Kallelsen och 
handlingarna ska delges på det sätt ordföranden har bestämt. 

Inkallande av ersättare vid ordinarie ledamots förfall 
15 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett 

sammanträde, eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare 
delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den 
ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda 
in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Inträde under 
pågående handläggning av ett ärende bör dock endast ske om det 
föreligger särskilda skäl. 

Upprop 
16 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som 

tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet, i 
pappersform eller elektroniskt. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 
Upprop sker också i början av varje ny sammanträdesdag, vid 
fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.  

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter uppropet avslutats, 
ska denne anmäla sig hos ordföranden. 

Protokolljusterare 
17 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av 

protokollet från sammanträdet.  

Sedan uppropet har skett enligt 16 §, väljer fullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 
röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 
18 § Fullmäktige behandlar normalt sett ärendena i den turordning som 

de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta 
om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska 
behandlas som inte finns med i tillkännagivandet. 
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Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende 
under ett sammanträde för att återuppta det senare under 
sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
19 § Det som framkommer nedan gäller den som inte är ledamot i 

fullmäktige, men som av fullmäktige är vald till annat uppdrag.  

Rätt att delta i överläggningarna har: 
• Kommunalråd och oppositionsråd. 

• Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller beredning 
vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i 
överläggningen i ärendet. 

• Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning 
får delta i överläggningen, även talesperson från oppositionen 
får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende 
som beredningen har handlagt. 

• Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller 
någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får 
delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

• Styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 2-6 
§§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 
förhållandena i bolaget. 

20 § Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige 
behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige 
behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges 
behandling av revisionsberättelsen.  

21 § Presidiet låter, i den utsträckningen som det behövs, kalla 
ordförande och vice ordförande i nämnd eller beredning, revisorerna 
samt anställda hos Finspångs kommun, för att lämna upplysningar 
vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i 
vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på 
ett sammanträde, får yttra sig under överläggningarna. 

22 § Kommundirektören eller kommundirektörens ersättare får delta i 
överläggningen i alla ärenden.  

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 
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Allmänhetens frågestund 
23 § Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens 

frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige: 

• När fullmäktige behandlar årsredovisningen 

• När fullmäktige behandlar budgeten 

• Vid annat tillfälle och i fråga som kommunfullmäktiges presidium 
beslutar 

I tillkännagivandet till dessa sammanträden ska anges att 
allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också 
tas in i ortstidningarna. 

Möjligheten att få välutvecklade svar på frågorna ökar om frågan 
lämnats in i god tid före sammanträdet. 

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det 
ärende som är orsak till frågestunden.  

Presidiet bestämmer hur frågestunden ska genomföras, och ser till 
att den blir känd hos allmänheten. Ordföranden låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda hos Finspångs kommun som behövs 
för att lämna nödvändiga upplysningar. 

Talarordning och ordning vid sammanträden 
24 § Nedanstående avser normal debattordning vid sammanträden.   

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i 
den ordning i vilken denne anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också 
rätt till två repliker med anledning av vad en talare anfört. Repliken 
begärs omedelbart efter den talare som har haft ordet. Varje replik 
får vara i högst två minuter. Talaren har rätt att ge replik på 
replikerna om högst två minuter.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet får 
ordföranden utdela en tillsägelse till talaren. Om talaren inte rättar 
sig efter tillsägelsen får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får 
ingen avbryta en talare under dennes anförande. 

Ordföranden kan utdela en tillsägelse till någon som uppträder 
störande i salen där kommunfullmäktige håller sitt sammanträde. 
Om den störande inte rättar sig efter tillsägelsen får ordföranden 
utvisa denne. 

Om det uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får 
ordföranden upplösa sammanträdet. 
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Samtliga ledamöter, eller företrädare för ledamöterna, kan frivilligt 
komma överens om särskilda debattregler som inte kan regleras 
med hjälp av kommunallagen. Kommunfullmäktiges ordförande ska 
sedan upprätthålla reglerna. Ordföranden kan enbart efterhålla 
dessa debattregler så länge som alla partier är överens om 
reglerna. Om någon ledamot gör klart att de frivilliga reglerna inte 
längre är möjliga att acceptera upphör de frivilliga debattreglerna 
omedelbart att gälla. 

Yrkanden 
25 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 

går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 
överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar 
medge det enhälligt. 

Alla yrkanden ska lämnas in skriftligt, om möjligt innan 
sammanträdet börjar. 

Deltagande i beslut 
26 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla 

detta till ordföranden innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i 
beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstning och votering 
27 § Omröstningar genomförs i normalläget med acklamation. 

Fullmäktiges ordförande tolkar röstutslaget och meddelar 
fullmäktiges beslut. Om någon ledamot i kommunfullmäktige begär 
votering ska en öppen omröstning (votering) genomföras. 

När votering (öppen omröstning) genomförs, lämnas rösterna med 
hjälp av en elektronisk voteringsanläggning eller efter muntligt 
upprop enligt uppropslistan. Vid muntligt upprop biträds ordföranden 
av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

När voteringen har avslutats, befäster ordföranden beslutet med ett 
klubbslag. Efter klubbslaget är det inte tillåtet för någon ledamot att 
ändra eller återta en avgiven röst. 
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Sluten omröstning vid personval 
28 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så 

många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig: 

• om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 

• om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som 
ska väljas, 

• om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts om sluten omröstning vid personval gäller även vid 
val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana 
val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
29 § En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera 

ledamöter, och lämnas in till registrator för registrering. Motionen 
kan också lämnas till ordförande, kommunsekreterare eller någon 
annan på kansliavdelningen som tillser att motionen blir registrerad. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

Motionen väcks när den anmäls till kommunfullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

En ersättare som lämnat in en motion när han tjänstgjorde har rätt 
att delta i överläggningarna när motionen behandlas i 
kommunfullmäktige. 

I kommunallagen (5 kap § 35) finns särskilda regler om beredning 
av motioner: ”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt 
beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad 
som kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige 
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 
medborgarförslaget från vidare handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspång har den 14 juni 2001 § 145 i särskilt 
beslut uttalat att motioner ställda till fullmäktige bör beredas så att 
fullmäktige ska fatta beslut senast sex månader från det motionen 
väcktes. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som 
inte har beretts färdigt.  
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Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, 
en gång på våren, och en gång på hösten. (förslagsvis april och 
oktober). 

Medborgarförslag 
30 § Den som är folkbokförd i Finspångs kommun får väcka ärende i 

fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara 
skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. 
Medborgarförslaget registreras av registrator. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag väcks genom att det anmäls till 
kommunfullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det 
ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan 
nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall 
underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 
handlägga ärendet.  Handläggande tjänsteperson tar kontakt med 
förslagsställaren innan beredning av ärendet påbörjas. 
Förslagsställaren ska erbjudas träffa ansvarig politiker. Eventuella 
förtydliganden som framkommer i dialogen med förslagsställaren 
redovisas i tjänsteutlåtandet.  

I kommunlagen (5 kap § 35 samt 6 kap § 34) står det att ett ärende 
som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas så 
att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i 
fullmäktige. I Finspångs kommun ska medborgarförslag beredas så 
att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att 
förslaget väcktes.  

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.  

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, 
en gång på våren, och en gång på hösten. 

E-förslag 
31 § E-förslag är en variant av medborgarförslag, dock med skillnaderna 

att förslaget läggs ut på kommunens webbplats, att medborgare 
som instämmer med förslaget också kan skriva under och att 
kommunen bereder förslaget först när den fått det antal underskrifter 
kommunen satt som gräns. 
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 Den som lämnar in e-förslag och den som stödjer e-förslag ska vara 
folkbokförd i Finspångs kommun. 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de e-förslag som 
inte har beretts färdigt.  

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden, 
en gång på våren, och en gång på hösten. 

Interpellationer 
32 § Ledamot får till ordföranden, 1:e vice ordföranden samt till råd i 

kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning framställa 
interpellation i ämne som hör till kommunfullmäktiges, nämnds eller 
berednings handläggning. Den får dock inte avse ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild. 

Den som enligt ovan fått interpellationen får överlåta besvarandet av 
interpellationen till ledamot som utses av fullmäktige i styrelse för 
aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse.  

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. 

Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med 
motivering. 

Den ska ges in till kommunstyrelsekontoret en vecka före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  

En ersättare får lämna in en interpellation bara när ersättaren 
tjänstgör som ledamot under ett sammanträde. Interpellationen tas 
då upp vid nästkommande sammanträde. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som 
följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att 
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör 
tas in i tillkännagivandet av sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret 
senast dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

En ersättare som tjänstgjort som ledamot vid ett möte och som då 
ställde en interpellation, får delta i överläggningen då svaret på 
interpellationen behandlas av fullmäktige, oberoende av om 
ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Frågor 
33 § Ledamot får till ordföranden, 1:e vice ordföranden, råd i 

kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning, samt gruppledare 
framställa fråga i ämne som hör till kommunfullmäktiges, nämnds 
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eller berednings handläggning. Den får dock inte avse ärenden som 
rör myndighetsutövning mot enskild. 

Den som enligt ovan fått frågan får överlåta besvarandet av en fråga 
till ledamot som utses av fullmäktige i styrelse för aktiebolag, 
ekonomisk förening eller stiftelse.  

En fråga ska vara skriftlig, får bara omfatta ett ämne och ha ett 
bestämt innehåll samt vara undertecknad av en ledamot. 

Den ska ges in till kommunstyrelsekontoret tre dagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar 
på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har 
ställts. Endast den som ställt frågan och den som besvarar frågan 
får delta i överläggningen. 

Ledamöternas allmänna frågestund 
34 § Utöver vad som gäller för interpellation och fråga ges fullmäktiges 

ledamöter rätt att vid ledamöternas allmänna frågestund ställa fråga 
i ämnen som hör till kommunfullmäktiges, nämnds, styrelses eller 
berednings handläggning, i syfte att inhämta upplysningar. 
Ledamöterna kan ställa fråga till kommunstyrelsens ordförande, 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelse, råd, annan nämnd eller 
beredning, samt gruppledare. 

Frågan ska vara av enkel karaktär, muntlig och besvaras muntligt. 
Frågan anmäls till fullmäktiges ordförande i samband med att ordet 
förklaras fritt för ledamöternas allmänna frågestund. 

Endast den som ställt frågan och den som besvarat den får delta i 
överläggning efter svaret. Högst två repliker om vardera tre minuter 
medges. 

Ledamöternas allmänna frågestund omfattar högst 30 minuter och 
läggs i början i fullmäktiges sammanträde. 

Bolagens initiativrätt 
35 § Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka 

ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att 
se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Beredning av ärenden 
36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.  
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 
besluta om remiss av sådana ärenden.  

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att remittera ett skyndsamt 
ärende som inkommer mellan två 
kommunfullmäktigesammanträden. Vid förfall för 
kommunfullmäktiges ordförande inträder vice ordförande. 

På ordförandes uppdrag gäller även remissrätten för 
kommundirektören. 

Fullmäktigeberedningar 
37 § Kommunfullmäktige får inrätta tillfälliga beredningar med uppgift att 

bereda, granska och följa upp resultaten av verksamheten inom ett 
för beredningen angivet område. 

Beredningarna har initiativ- och förslagsrätt i kommunfullmäktige. 
Beredningarna har också rätt att föreslå kommunfullmäktiges 
ordförande att kommunfullmäktige ska hålla temadebatter i frågor 
som håller på att beredas. 

Beredningarna har rätt att hålla öppna sammanträden där 
allmänheten är välkommen att delta. 

Kommunfullmäktige ska i särskilda beslut ge direktiv och uppdrag till 
fullmäktigeberedningar samt göra de avgränsningar av 
arbetsuppgifterna som behöver anges. 

Kommunstyrelsen svarar för att administration och 
sekreterarfunktioner tillgodoses på lämpligt sätt. 

Beredningarnas arbetsformer regleras närmare i ”Handbok för 
fullmäktiges beredningar” som hittas på finspang.se 

Styrgrupp för fullmäktigeberedningar 
Kommunfullmäktige utser en parlamentarisk politisk 
beredningsgrupp som leds av kommunfullmäktiges presidium och 
som består av ledamöter som inte sitter i kommunstyrelsen. 

Fullmäktigeberedningarnas sammansättning 
Beredningarna består av en ledamot från varje parti med 
undantaget från det största partiet som har två ledamöter i 
beredningen. Ordföranden tillsätts av styrande parti/koalition och 
vice ordförande av minoriteten/oppositionen. Ordförande ska vara 
ledamot eller ersättare av kommunfullmäktige. En 
beredningsledamot får inte sitta med i kommunstyrelsen. 
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Varje beredning representeras av två ledamöter i de gemensamma 
beredningsträffarna, varav en är ordförande och en är representant 
från oppositionen.  

 

Återredovisning från nämnder 
38 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning   
39 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och 

anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget 
40 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Valberedning 
41 § På det första sammanträdet med nyvalde fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av en ledamot från respektive parti som är 
representerat i fullmäktige samt lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande 
för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges 
presidium och valberedning. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 
föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Justering av protokollet 
42 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet 
som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

203



Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige 
justerar den. 

Reservation 
43 § En ledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende kan reservera 

sig mot beslutet. Reservationen ska vara skriftlig med angivande av 
namn och partitillhörighet. Reservationen ska lämnas in innan 
sammanträdet avslutas. 

Om en ledamot som reserverat sig mot ett beslut vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. 
Reservationsmotivering måste vara inlämnad till fullmäktiges 
sekreterare innan protokollet ska justeras. 

Expediering och publicering med mera 
44 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och 

personer som berörs av besluten i protokollet. 

Styrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela 
protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar 
fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i 
fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i 
enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska 
hela protokollet publiceras på kommunens digitala anslagstavla i 
den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan 
författning. 

Sveriges nationaldagsfirande 
45 § Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för firandet av Sveriges 

nationaldag. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet. 

Beslut om revidering av Reglemente för kommunstyrelsen togs förra gången den 

25 mars 2020 (§ 45, diarienummer KS.2019.0514). 

I denna revidering har styrelsens ansvar över personuppgiftsbehandling 

förtydligats. Revideringen innefattar också rättelse av tiden som styrelsen har på 

sig att behandla medborgarförslag, rättelse av antalet ledamöter i 

stipendiekommittén, språkliga rättningar och tillägg av ord eller meningar för att 

göra texten tydligare. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Reglemente för kommunstyrelsen i Finspångs kommun och 

att dokumentet träder i kraft den 1 januari 2023 

2. Att upphäva nu gällande reglemente beslutad 25 mars 2020 i samband 

med att det nya reglementet träder i kraft 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 39 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 265   Dnr: KS.2022.0305 

 

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet. 

Beslut om revidering av Reglemente för kommunstyrelsen togs förra gången den 

25 mars 2020 (§ 45, diarienummer KS.2019.0514). 

I denna revidering har styrelsens ansvar över personuppgiftsbehandling 

förtydligats. Revideringen innefattar också rättelse av tiden som styrelsen har på 

sig att behandla medborgarförslag, rättelse av antalet ledamöter i 

stipendiekommittén, språkliga rättningar och tillägg av ord eller meningar för att 

göra texten tydligare. 

 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar på att ärendet återremitteras, med motiveringen: 

”Förslaget om sociala myndighetsnämndens öde bör återkomma som ett eget 

diskussions- och beslutsärende i KS. Ärendet Revidering av Reglemente för 

kommunstyrelsen är därför ofullständigt och missvisande och bör därför 

återremitteras och återkomma först efter att sociala myndighetsnämndens öde har 

behandlats och beslutats”. Vidare en ändring under rubriken 

”Protokollsanteckning”, så att även ledamöter får rätt att anteckna sin ståndpunkt 

i protokollet. 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, men med 

ändringen att ordet företag byts ut till bolag i dokumentet och med tillägget att 

uppdra till förvaltningen att ta fram text under rubriken ”Sociala 

myndighetsutskottet”. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss på bifall 

eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet om återremiss och 

bifaller att ärendet avgörs idag. 

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

förvaltningens förslag till beslut med Ulrika Jeanssons (S) ändrings- och 

tilläggsyrkanden, och att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 40 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Att ändra i dokumentet Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 

utifrån Ulrika Jeanssons (S) yrkande 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att fastställa Reglemente för kommunstyrelsen i Finspångs kommun och 

att dokumentet träder i kraft den 1 januari 2023 

3. Att upphäva nu gällande reglemente beslutad 25 mars 2020 i samband 

med att det nya reglementet träder i kraft 

4. 1
Att uppdra till förvaltningen att ta fram text under rubriken ”Sociala 

myndighetsutskottet” 

 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers yrkande om återremiss. 

 

- - - - - 

 

 

                                                 
1 Att-satsen är tillagd. Fanns med i den tidigare texten om yrkande och beslutsgång, men hade fallit 
bort i beslutet. 
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Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar 

Allmänna bestämmelser 
1 § Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, KL, (2017:725) och 
övrig lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Allmänt om styrelsens uppgifter  
2 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
All kommunal verksamhet organiseras i en förvaltning under kommunstyrelsen. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.  

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige.  

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 
som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som 
framgår av kommunallagen och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls med hänsyn till av fullmäktige 
fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Styrelsens övergripande uppgifter  
4 § Styrelsen ska  

1. leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt 
göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 
enligt annan lag eller författning,  
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4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,  

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 
dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, 
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och 
förtroendemannaregister, 

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,  

7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 
som behövs,  

8. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare,  

10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 
med kommunallagen,  

11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald 
eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.  

Bolag och stiftelser  
5 § Styrelsen ska  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
bolagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 
kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger 
eller har intresse i,  

5. årligen, senast den 31 maj i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder,  

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i.  
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Kommunalförbund 
6 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

Vård, omsorg och socialtjänst 
7 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar 
inom socialpolitikens område förutom de uppgifter som framgår av reglementet för 
sociala myndighetsnämnden rörande myndighetsutövning gentemot enskild.  

Kommunstyrelsen har driftansvar för: 

1. individ- och familjeomsorg 

2. äldreomsorg 

3. kommunala hälso- och sjukvård 

4. stöd och service till personer med funktionsnedsättning 

5. flyktingmottagning 

6. bostadsanpassning 

7. parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

Utbildning 
8 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende det offentliga 
skolväsendet enligt skollagen (2010:800).  

Kommunstyrelsen har därigenom ansvaret för: 

1. förskola 

2. förskoleklass 

3. grundskola 

4. grundsärskola 

5. specialskola 

6. gymnasieskola 

7. gymnasiesärskola 

8. kommunal vuxenutbildning 

9. särskild utbildning för vuxna 

Vid sidan av ovanstående ansvarar också kommunstyrelsen för frågor rörande 
uppdragsutbildning, yrkeshögskola samt universitets- och högskolor.  
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Kultur och fritid 
9 § Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende: 

1. bibliotek 

2. kulturskola 

3. fritidsgårdar 

4. bad 

5. friluftsliv 

6. fritidsanläggningar 

7. stöd till och samarbete med föreningslivet 

8. vård av kommunens kulturvärden och lokala historia 

Plan och byggfrågor 
10 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar 
inom verksamhetsområdet förutom de uppgifter som framgår av bygg- och 
miljönämndens reglemente rörande myndighetsutövning gentemot enskild.  

Kommunstyrelsen ansvarar för: 

1. planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900) vad 
gäller översiktsplaner, planprogram för nya detaljplaner och områdesbestämmelser 

2. planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900) vad 
gäller nya detaljplaner och ändringar i befintliga detaljplaner av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt 

3. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

4. prioriteringar för bostadsbyggandet 

5. handhavande och beslut i ärenden angående ersättning för gatukostnader 

6. exploateringsverksamheten och därmed sammanhängande utbyggnad av 
allmänna anläggningar såsom gator, parker och va-anläggningar förutom i de delar 
som ankommer på kommunalt bolag  

Infrastruktur och kommunikationer 
11 § Kommunstyrelsen är tillika trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter 
enligt lagar och förordningar inom verksamhetsområdet och ansvarar för:  

1. den strategiska planeringen av infrastrukturen samt trafikpolitiken 

2. kollektivtrafikfrågor bland annat närtrafik, flextrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. I 
uppgiften ingår att samordna trafiken och verka för en tillfredsställande 
trafikförsörjning 

3. trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor 
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4. kommunal parkeringsövervakning som avses i lag (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning 

5. förflyttning av fordon som avses i lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa 
fall  

Energi och miljö 
12 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar 
inom verksamhetsområdet och ansvarar för: 

1. energiplaneringen, samt utveckla energihushållningen 

2. den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekologisk hållbar utveckling 

Fastigheter och lokaler 
13 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. I 
detta ingår följande: 

1. lokalförsörjningen för kommunens verksamheter 

2. utseende av ombud för kommunen vid förrättning hos 
fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med behörighet 
att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att företräda kommunen 
vid förrättning med den behörighet övrigt som anges i 12 kap 14 § 
rättegångsbalken 

3. utseende av ombud som vid tomtindelning företräder kommunen såsom 
markägare 

4. drift, underhåll, utveckling och förvaltning av kommunens fastigheter (mark, 
byggnader och anläggningar) inklusive konst och kultur i det offentliga rummet 

5. inhyrning av lokaler och mark för kommunal verksamhet 

6. hyresvärd för lokaler och mark som används för verksamhet som drivs av 
kommunen 

7. ansvar för samordning och utnyttjande av alla lokaler och mark som behövs för 
kommunens verksamhet 

8. upplåtelse av all annan nyttjanderätt än vad som faller inom annan nämnds 
ansvar för timbaserat nyttjande av lokaler och mark för kultur- och fritidsändamål 

9. genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen 
med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken av fastighet eller fastighetsdel, 
samt upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

10. bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 

11. gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är 
jämförliga med dessa 
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Näringsliv och arbete 
14 § Kommunstyrelsen har ansvar för att: 

1. allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor  

2. främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska följderna 
av arbetslöshet 

Ekonomi, personal och arbetsmiljö 

Ekonomi och medelsförvaltning 
15 § Styrelsen ska:  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:  

a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom  

b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett  

c. handha egen donationsförvaltning  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen  

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning  

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning  

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser  

Personalpolitiken 
16 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  
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4. besluta om stridsåtgärd  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter  

Personalansvar och arbetsmiljö 
17 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning och har 
hand om personalfrågor inom samtliga verksamhetsområden. 

Fullmäktige fördelar i och med detta reglemente arbetsmiljöuppgifter till 
kommunstyrelsen enligt arbetsmiljölagstiftningen samt arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har rätt att fördela 
arbetsmiljöuppgifter vidare till förvaltningsorganisationen. 

Delegering från fullmäktige  
18 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller 
annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt 
verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa 
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid 
handläggning av yttrandet.  

Övrig delegering från fullmäktige sker i särskilt beslut. 

Uppföljningsfunktionen  

Styrelsens uppföljning  
19 § Styrelsen ska: 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program 
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna  

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret  

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning  
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6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv 

Särskilda uppgifter  

Processbehörighet  
20 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning 
eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt 
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra 
talan i målet.  

Totalförsvar och samhällsskydd 
21 § Fullmäktige utser särskild krisledningsnämnd som ska fullgöra lagstadgade 
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (kallas även lag om extraordinär händelse, LEH). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i separat reglemente.  

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 
3 kap. LEH.  

Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.  

Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen 
(1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i 
lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och 
domstolarna under krig eller krigsfara med mera.  

Ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 
säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). 

Räddningstjänstens förmåga att hantera räddningsinsatser och samhällsstörningar 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

Allmän ordning och säkerhet 
22 § Styrelsen svarar för yttrande enligt 3 kap. 2 § ordningslagen om yttrande över 
tillstånd att nyttja offentlig plats (1993:1617). 

Arbetslöshetsnämnd  
23 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om 
arbetslöshetsnämnd.  
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Arkivmyndighet  
24 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats  
25 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.  

Författningssamling  
26 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen 
och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  

Behandling av personuppgifter   
27 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet (se § 7–14). Styrelsen är också 
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela 
kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 
30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 
fullmäktigeberedningar.  

Styrelsen ska utse dataskyddsombud.  

Information och samråd  
28 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 
sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken 
sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.  

Självförvaltningsorgan  
29 § Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta 
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt 
självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid.  
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Medborgarförslag  
30 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom sex månader från det att 
förslaget väcktes i fullmäktige.  

Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av ett medborgarförslag.  

Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts 
färdigt för beslut i fullmäktige inom sex månader från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte 
avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden, förslagsvis i april och oktober.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 
underrättas. 

Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i 
överläggningarna men inte när beslut fattas.  

Organisation och arbetsformer  

Tidpunkt för sammanträden  
31 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet.  

Kallelse  
32 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.  
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Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har 
skett.  

Offentliga sammanträden  
33 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess.  

Sammanträde på distans  
34 § Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunstyrelsens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen. 

Närvarorätt  
35 § Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
styrelsen att närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. 
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  

Sammansättning  
36 § Styrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Insynsplats 
37 § Fullmäktiges ordförande eller dennes ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna samt att få sin mening antecknad i protokollet. Vidare får de av 
fullmäktige beslutade förtroendevalda som inte är ledamot eller ersättare i 
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kommunstyrelsen närvara vid och delta i överläggningarna samt få sin mening 
antecknad i protokollet. 

Ordföranden  
38 § Det åligger ordföranden att: 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente  

3. kalla ersättare  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid 
behov är beredda 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen  

6. bevaka att styrelsens beslut verkställs  

 

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor  

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige  

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall  

Presidium  
39 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande.  

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
40 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt 
sammanträde eller en del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan 
ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens 
uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter.  
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Kommunalråd och oppositionsråd 
41 § Fullmäktige väljer kommunalråd och oppositionsråd. Valet sker vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige 
beslutar om rådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Förhinder och inkallande av ersättare 
42 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller 
någon annan anställd vid styrelsens kansli. 

Ersättares tjänstgöring  
43 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer 
sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet.  

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan 
ersättare.  

Jäv, avbruten tjänstgöring  
44 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 

Yrkanden  
45 § När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden 
enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 
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Protokollsanteckning 
§ 46 Ordförande kan besluta om att en icke tjänstgörande ersättare, person med 
insynsplats samt kommunfullmäktiges ordförande får rätt att anteckna sin 
ståndpunkt i protokollet. 

Avstå från deltagande i beslut  
47 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 
ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
styrelsen fattar det med acklamation.  

Reservation  
48 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

Justering av protokoll  
49 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot.  

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera  
50 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det 
egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

Delgivning  
51 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, 
sektorchef eller annan anställd som styrelsen beslutar.  

Undertecknande av handlingar  
52 § Avtal, skrivelser och andra handlingar i styrelsens namn ska undertecknas på 
det sätt som styrelsen bestämmer.  

Utskott 
53 § Inom styrelsen finns fyra utskott: arbetsgivardelegationen, sociala 
myndighetsutskottet, fond- och stiftelseutskottet samt stipendiekommittén. 
Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. 

Inom ett utskott väljer styrelsen en ordförande för den tid som styrelsen beslutar. 
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Avgår en ledamot i utskottet ska fyllnadsval snarast förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst en ledamot begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till 
sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får 
handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.   

De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet 
om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 
ärenden till utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Arbetsgivardelegationen 
54 § Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens utskott avseende 
personalpolitiken. Arbetsgivardelegationen uppdrag är att leda, samordna och följa 
upp hur personalpolitiken utvecklas samt bereda aktuella ärenden inom området till 
kommunstyrelsen.  

Utskottets särskilda beslutsbefogenheter finns i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Utskottet ska bestå av tre ledamöter. 

Sociala myndighetsutskottet 
§ 55 xxx 

Fond- och stiftelseutskottet 
56 § Utskottet ansvarar för de medel som finns i de fonder och stiftelser som 
förvaltas av kommunen och beslutar om årlig utdelning från dessa. 

Fond- och stiftelseutskottet ska bestå av tre ledamöter   

Stipendiekommittén 
57 § Stipendiekommittén ansvarar för utdelning av kultur-, miljö- och 
ungdomsstipendium. 

Stipendiekommittén består av fem ledamöter.  
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Nämndberedningar  
58 § I enlighet med kommunallagen får kommunstyrelsen tillsätta de 
nämndberedningar som behövs. 

Förvaltningsorganisation 
59 § Under kommunstyrelsen finns en förvaltning med ansvar för samtliga 
verksamheter. Förvaltningen är indelad i sektorer. Förvaltningen ger stöd till 
kommunens samtliga politiska organ. Organisationen benämns kommunstyrelsens 
förvaltning. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Revidering av Reglemente för förtroendevalda 

 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet. 

Beslut om revidering av Reglemente för förtroendevalda togs förra gången den 

18 december 2019 (§ 195, diarienummer KS.2019.1151). 

I denna revidering har beloppen för arvoden och ekonomisk ersättning för 

sammanträden och uppdrag uppdaterats, liksom bestämmelser kring avsättning 

till pension. Förmåner som har beslutats efter den senaste revideringen har lagts 

till. Revideringen innefattar också en rättelse av hänvisning till kommunallagen, 

flyttning av ett par paragrafer, språkliga rättningar och tillägg av ord eller 

meningar för att göra texten tydligare. 

Reglementet, som tidigare hetat Förtroendemannareglemente, har också fått det 

nya namnet Reglemente för förtroendevalda. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Reglemente för förtroendevalda i Finspångs kommun och 

att reglementet träder i kraft den 1 januari 2023 

2. Att upphäva nu gällande reglemente beslutad 18 december 2019 i 

samband med att det nya reglementet träder i kraft 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 266   Dnr: KS.2022.0307 

 

Revidering av Reglemente för förtroendevalda 

Beskrivning av ärendet 

Den 16 juni 2021 (§ 121) beslutade kommunfullmäktige att utse en 

parlamentarisk grupp som fick i uppdrag att inför mandatperioden 2023-2026 

göra en översyn av de styrdokument som reglerar det politiska arbetet. 

Beslut om revidering av Reglemente för förtroendevalda togs förra gången den 

18 december 2019 (§ 195, diarienummer KS.2019.1151). 

I denna revidering har beloppen för arvoden och ekonomisk ersättning för 

sammanträden och uppdrag uppdaterats, liksom bestämmelser kring avsättning 

till pension. Förmåner som har beslutats efter den senaste revideringen har lagts 

till. Revideringen innefattar också en rättelse av hänvisning till kommunallagen, 

flyttning av ett par paragrafer, språkliga rättningar och tillägg av ord eller 

meningar för att göra texten tydligare. 

Reglementet, som tidigare hetat Förtroendemannareglemente, har också fått det 

nya namnet Reglemente för förtroendevalda. 

Yrkanden 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag, men med ändringen 

att sociala myndighetsnämnden ändras till sociala myndighetsutskottet. 

Torgny Maurer (SD) yrkar att tiden för oppositionsföreträdare höjs med 5 

procentenheter, från 45 till 50 procent. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först sitt eget ändringsyrkande på bifall eller avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Sedan ställer ordföranden Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

Votering 

Votering begärs på Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande och omröstning utförs 

med handuppräckning. Resultatet lyder som följer: 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 71 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ledamot Bifall till Torgny 

Maurers (SD) 

ändringsyrkande 

Avslag till Torgny 

Maurers (SD) 

ändringsyrkande 

Ulrika Jeansson (S)  X 

Hugo Andersson (C)  X 

Inge Jacobsson (M)  X 

Britt-Marie Jahrl (S)  X 

Jonny Persson (S)  X 

Mats Annerfeldt (S)  X 

Kristin Andersson (KD)  X 

Carl-Gustaf Mörner (M)  X 

Torgny Maurer (SD) X  

Kai Hallgren (SD) X  

Stefan Carlsson (V)  X 

 

Ordföranden konstaterar efter omröstning att huvudförslaget finns kvar att 

avgöra och att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Att ändra i dokumentet Reglemente för förtroendevalda utifrån Ulrika 

Jeanssons (S) yrkande 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

2. Att fastställa Reglemente för förtroendevalda i Finspångs kommun och 

att reglementet träder i kraft den 1 januari 2023 

3. Att upphäva nu gällande reglemente beslutad 2020-03-25 i samband med 

att det nya reglementet träder i kraft 

 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers yrkande om återremiss. 

 

- - - - - 
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Reglemente för arvoden och ekonomisk 
ersättning för sammanträden och uppdrag 
Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2019-12-18 § 195. Nya arvoden 
och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från och med 2021-01-01. 

Tillämpningsområde och tolkning 
§ 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (2017:725) samt anställd som ålagts särskilda uppdrag av 
kommunen. 

4 kap 1 § KL: Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med 
förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande 
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. 

Vidare gäller bestämmelserna för av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnder valda styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kommunen och 
kommunens hel- och delägda aktiebolag, stiftelser, föreningar, 
intressesammansatta organ, råd och utskott. 

Frågor rörande tolkning och tillämpning av detta reglemente med bilagor 
handläggs av kommunstyrelsens arbetsgivardelegation. 

Arvodes- och ersättningsberättigade sammanträden, 
uppdrag och förrättningar  
§ 2 Rätt till arvode, samt ersättning enligt §§ 3–17 har: 

• tjänstgörande ledamöter 

• närvarande ersättare 

• övriga förtroendevalda som medgivits närvarorätt 

Arvode och ersättning kan utgå för: 

1. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden, samt ett för 
ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte 

2. protokollsjustering enligt punkt 1 ovan när särskild tid och plats beslutats 

3. beredningar, presidiemöten, utskott som tillhör organ enligt punkt 1 ovan 

4. övriga förrättningar/uppdrag efter särskild kallelse som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt förband med det kommunala 
förtroendeuppdraget 

5. överläggning med utomstående myndigheter eller organisation 

6. fullgöra granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag 
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Arvoden 

Sammanträdesarvode 
§ 3 För deltagande i sammanträden enligt §§ 1–2 angivna uppdrag har 
förtroendevalda rätt till arvode per sammanträde enligt fastställt belopp. Med 
sammanträden avses protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnder, 
styrelse och utskott, beredningar samt presidieberedningar. 

Förtroendevalda med fast arvode har rätt till sammanträdesersättning i möten som 
ej ingår inom ramen för årsarvodet. 

Förtroendevalda på heltid (40 procent eller mer) har rätt till 
sammanträdesersättning för kommunfullmäktige och till fullmäktige tillhörande 
gruppmöte. För övriga nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden samt 
ett för ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte utgår inget arvode 
då uppdragen ingår inom ramen för årsarvodet. Detta gäller endast uppdrag där 
Finspångs kommun är juridisk person. 

Arvode vid förrättning/uppdrag 
§ 4 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelse, beredning, 
råd och liknande organ har rätt att från den nämnd/styrelse/beredning som de 
representerar, få arvode för förrättning/uppdrag i möten eller aktiviteter som 
godkänts av respektive ordförande. Arvodet motsvarar timersättningen för 
sammanträden. 

Fast arvode 
§ 5 Förtroendevalda med uppdrag enligt första punkten i bilaga 1 har rätt till fast 
arvode med belopp som fullmäktige beslutat. 

Fast arvoderade förtroendevalda har med bibehållet arvode rätt till ledighet 
motsvarande den årssemester som en arbetstagare med motsvarande 
tjänstgöringsgrad och ålder, är berättigad till enligt Allmänna Bestämmelser (AB). 

Förtroendevalda som är fast arvoderade och som är eller vill vara föräldralediga 
ska kontakta Försäkringskassan för bedömning av vad som gäller i det enskilda 
fallet. Försäkringskassan bedömer om det politiska uppdraget kan ske vid sidan av 
föräldraledigheten och om arvodet kan ingå i den sjukpenninggrundade inkomsten 
som ligger till grund för föräldrapenningen (trots att kommunen betalar ut arvode). 
Det skriftliga beslutet från Försäkringskassan ska lämnas till kommunens HR-
avdelning. I de fall där den förtroendevalde är ledig från sitt politiska uppdrag på 
grund av föräldraledighet reduceras arvodet i motsvarande mån. Se även § 12. 

Förtroendevalda som är fast arvoderade och som på grund av sjukdom förhindras 
att fullgöra sitt uppdrag, erhåller arvode de första 14 dagarna av sjukperioden. Om 
sjukdomen kvarstår efter 14 dagar, ska den förtroendevalda anmäla detta till 
Försäkringskassan och kommunens HR-avdelning. Försäkringskassan gör en 
bedömning utifrån den förtroendevaldes hela situation. I förekommande fall 
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bedömer Försäkringskassan att den förtroendevalde kan utföra sitt politiska 
uppdrag trots att hen är sjuk. I sådana fall ska den förtroendevalda meddela 
kommunens HR-avdelning som då fortsatt kommer att betala ut arvodet. I de fall 
där Försäkringskassan bedömer att den förtroendevalda på grund av sjukdomens 
art och det politiska uppdragets omfattning inte kan fortsätta det politiska arbetet 
under sjukdomstiden, ska arvodet normalt räknas in i förlorad inkomst och ligga till 
grund för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n). I detta fall betalar 
Finspångs kommun inte ut något fortsatt arvode. Politiskt uppdrag kan kvarstå 
även under långvarig sjukskrivning. Se även § 10. 

Har förtroendevalds uppdrag förfallit på grund av valbarhetshinder ska 
arvodesrätten upphöra från samma dag hindret uppstod. Den enskilde ansvarar för 
att anmäla förhinder till kommunens HR-avdelning. Arvode till ordförande i 
beredning utgår inte när beredningen av kommunfullmäktige har beslutats vara 
vilande. 

Om förtroendevald samtidigt har rätt till fast arvode för flera kommunala uppdrag 
eller arvode från kommunens helägda bolag eller stiftelser kan det totala 
arvodesbeloppet ej uppgå till högre belopp än 75 procent av heltidsmåttet, 
kommunstyrelsens ordförande undantagen. 

För förtroendevalda med fast arvode på heltid eller på minst 40 procent av 
heltidsmåttet, som fullgör särskilda uppdrag inom sitt område, gäller ej §§ 4 och 6. 
Med heltidsmått avses månadsarvode enligt första och fjärde punkten i bilaga 1. 

Arvode för vissa förtroendevaldas praktik i kommunala 
verksamheter 
§ 6 Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelse har rätt 
att från den nämnd eller styrelse som de representerar, få arvode för förrättning för 
att under två dagar per år praktisera i den kommunala verksamheten. Arvode och 
ev. ersättning beräknas på samma sätt som för sammanträden. 

Gruppledararvode 
§ 7 Till gruppledare, för parti utan fast arvoderat uppdrag om minst 10 procent av 
heltidsmåttet i kommunstyrelsen, utgår ersättning per mandat i kommunfullmäktige 
med 9 000 kronor per år och per mandat. 

Ersättningar 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
§ 8 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt faktisk förlorad arbetsinkomst 
per timme enligt senast inlämnade inkomstuppgift med angivet datum förändringen 
träder i kraft. Med arbetsinkomst likställs ersättning från arbetslöshetskassa. 
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I förlorad arbetsinkomst ingår inte ersättning för till exempel arbete på obekväm 
arbetstid. Begäran om sådan förlorad ersättning styrks vid varje enskilt tillfälle. 

Med arbetsinkomst menas inte pension eller studiemedel. 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket 
belopp, har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast 
fastställda sjukpenningen för dag beräknad på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 2. 

Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass före och/eller efter sammanträdet. 

Intyg från arbetsgivaren skickas in i de fall där arbetspass inte kan brytas eller om 
möjlighet inte finns att ta ledigt timme för timme. 

Den som får ändrad arbetsinkomst eller anställningsförhållanden som påverkar 
ersättningen, ska omgående anmäla detta till kommunens HR-avdelning så att 
korrekt ersättning kan betalas ut. 

Inkomstuppgift ska av den förtroendevalde lämnas till kommunens HR-avdelning 
på fastställd blankett i bilaga 2. Det åligger respektive ordförande eller sekreterare 
att tillhandahålla dessa blanketter. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas på årslönen från 
huvudarbetsgivaren, motsvarande anställning på heltid. 

Förtroendevalda med fast arvode 40 procent eller mer har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst inom sitt område. 

Ersättning för förlorad semesterförmån 
§ 9 Förtroendevalda ska styrka att semesterförmånen faktiskt förlorats. Den faktiskt 
förlorade semesterförmånen ersätts. 

Ersättning vid sjukdom 
§ 10 Förtroendevalda som är heltidspolitiker gör sjukanmälan till 
Försäkringskassan. Sjukavdrag sker i enlighet med Allmänna Bestämmelser för 
sjuklön, där första dagen av sjukperioden är karensdag. För dag 2 till och med dag 
14 i sjukperioden utges 80 procent av det beräknade arvodet. Från och med dag 
15 upp till dag 90 i sjukperioden får den förtroendevalda erhålla ett belopp som 
motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Den förtroendevalda måste själv 
sjukanmäla sig till Försäkringskassan och begära hos HR-avdelningen att 
reducering av månadsarvodet ska göras. 

Förtroendevalda som är fritidspolitiker jämställs uppdragstagare enligt 
sjuklönelagen, och har därmed inte rätt till sjuklön vid sjukfrånvaro från 
ersättningsberättigat sammanträde eller förrättning. 
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Ersättning vid ledighet för enskilda angelägenheter 
§ 11 Förtroendevalda medges behålla lönen vid ledighet för enskilda 
angelägenheter om synnerliga skäl finns. Det gäller vid anhörigs svårare sjukdom 
eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter 
sådan anhörig. Som nära anhörig räknas maka, make, registrerad partner, sambo, 
barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, samt mor- och farföräldrar. 

Ersättning vid föräldraledighet och vård av barn 
§ 12 Vid föräldraledighet och vård av barn ansöker den förtroendevalda till 
Försäkringskassan som betalar ersättningen. Ledigheten ska anmälas till HR-
avdelningen. 

Resor och traktamente 
§ 13 Ersättning utgår enligt bestämmelserna i gällande avtal för traktamente och 
reseersättning inom det kommunala avtalsområdet. Resekostnadsersättning utgår 
dock endast i de fall när bostaden är belägen minst 5 km enkel färd från 
förrättningsstället. 

Parkeringsbiljetter i samband med sammanträden och andra förrättningar ersätts 
när parkeringsbiljett har lämnats till HR-avdelningen. På parkeringsbiljetten ska det 
framgå vilket möte den förtroendevalda varit på. 

Färdtidsersättning utgår ej för uppdrag som omfattas av detta reglemente. 

Förtroendevald som har arbete förlagt till annan ort i länet, eller som fullgör 
militärtjänst, ska för deltagande i sammanträde erhålla resekostnadsersättning. 

Ersättning för barnpassning 
§ 14 Tid för barnpassning beräknas 30 minuter före, under och 30 minuter efter 
respektive faktisk sammanträdestid med mera. Ersättningen utgår inte för tid då 
barnet har ordinarie barnomsorg eller för barnpassning som utförs av egna 
familjemedlemmar eller samboende. 

Ersättning för ledsagare till funktionshindrad 
§ 15 Ersättning utgår för ledsagare under sammanträdestid med mera, samt för 
restid. 

I de fall ledsagare använder egen bil betalas ersättning enligt kommunens 
bilersättningsavtal. Ersättning utgår för hela färdvägen. 

Ersättning för mobiltelefonkostnader 
§ 16 Förtroendevald med fast arvode med eget mobilabonnemang kan mot räkning 
erhålla ersättning för faktiska kostnader för samtal hänförliga till 
förtroendeuppdraget. Mobiltelefonabonnemang ersätts ej. 
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Övriga ersättningar 
§ 17 Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av 
förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i § 2 och §§ 8–16. 

Ersättning för tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsutskottet utgår 
enligt nedan: 

Tillgänglighet från fredag klockan 12.00 till måndag klockan 08.00 ersätts med 700 
kronor. 

Tillgänglighet under semesterperiod som motsvarar sista veckan i juni, juli samt 
första veckan i augusti. Ersätts med 1300 kronor per vecka (måndag 08.00 till 
nästkommande måndag 08.00). 

Tidsgräns för yrkande av ersättning eller arvode 
§ 18 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst med mera ska lämnas till 
kommunens HR-avdelning inom ett år från tidpunkten då förlust/avdrag uppstod. 
Retroaktiv justering av sent anmäld inkomständring sker ej. Arvode eller ersättning 
som erhållits på felaktiga grunder är återbetalningspliktigt. 

Förmåner 

Förtroendevalda på heltid 
§ 19 Förtroendevalda på heltid (med uppdrag på 40 procent eller mer) kan erhålla 
mobiltelefon och abonnemang på samma avtalsmässiga och skattemässiga villkor 
som anställda i Finspångs kommun. 

Vidare erhåller de friskvårdsbidrag, företagshälsovård, inklusive samtalsstöd vid 
hot och våld, terminalglasögon, löneväxling till pension (direktpension), samt har 
rätt till omställningsstöd och tillgång till förmånsportalen Fördel Finspång (Benify). 

Förtroendevalda på deltid 
§ 20 Förtroendevalda på deltid erhåller samtalsstöd vid hot och våld. 

Samtliga förtroendevalda 
§ 21 Samtliga förtroendevalda erhåller avsättning till pension (OPF-KL 18, se § 22) 
och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). Förmånerna omfattar även 
gåvor och uppvaktning, samt medlemskap i personalklubben Kommandå. 

Avsättning till pension 
§ 22 Från och med 2021-01-01 gäller OPF-KL 18 utifrån beslut taget i 
Kommunfullmäktige 2020-05-13 § 109. 
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Pensionsavgifterna beräknas på årsarvode, sammanträdesersättning samt andra i 
det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar 
oavsett uppdragets/uppdragens omfattning. 

Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den 
pensionsgrundande inkomsten som innefattar årsarvode, sammanträdesersättning 
samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta 
ersättningar. Undantaget är ledsagning och barnpassning. 

Pensionsavgiften 4,5 procent gäller upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). 
På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 IBB är pensionsavgiften 30 
procent till dess den förtroendevalde fyllt, i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är 
avgiften 4,5 procent på hela pensionsgrundande inkomsten tills uppdraget upphör. 

Förtroendevalda som omfattas av äldre bestämmelser om pension kommer att 
fortsätta att lyda under dessa (PBF). För förtroendevalda som omfattas av PBF 
gäller avsättning vid fast arvode, dock minst 40 procent av heltidsmåttet, har rätt till 
pensionsavsättning enligt pensionsreglemente för kommunalt förtroendevalda. 

Om avsättningen till pension är lägre än 3 procent av inkomstbasbeloppet per år 
gör kommunen ingen avsättning till pension. Beloppet betalas i stället ut direkt till 
den förtroendevalde. 

Pensionsavsättning för ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas ut genom 
att 4,5 procent läggs på timlönen för förtroendevalda. 

För övriga arvoden och ersättningar sker ingen avsättning till pension. 

Pensionsavsättning ska ske på motsvarande sätt för uppdrag i kommunalt hel- och 
delägt bolag, stiftelse, förbund eller likande organ där detta reglemente i övrigt 
tillämpas. 

Avgifter för socialförsäkringar med mera 
§ 23 För samtliga skattepliktiga arvoden och ersättningar med mera som uppgår till 
minst sammanlagt minst det belopp som skattemyndigheten fastställt, erlägger 
kommunen arbetsgivaravgift. 

För uppdragen gäller det av kommunfullmäktige antagna 
normalpensionsreglementet för kommunalt förtroendevalda och den av kommunen 
tecknade grupplivförsäkringen för förtroendevalda. 

Närvaro och ersättning 

Närvaroförteckning 
§ 24 Vid sammanträde inom kommunen skall sekreterare tillse att de närvarande 
deltagarna har tillgång till rapportblanketter där de kan notera underlag för 
utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Förteckningen skall efter attest sändas till kommunens HR-avdelning. 
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Uppgifter för utbetalning av ersättningar 
§ 25 Förtroendevald ska för att erhålla arvode och ersättning lämna specificerad 
räkning enligt fastställd blankett, som tillhandahålls av kommunens HR-avdelning. 
Gäller ej sammanträden enligt § 24. 

Utbetalning 
§ 26 Fasta arvoden utbetalas månadsvis. 

Sammanträdesarvoden, övriga arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis efter 
attest av ordförande. 

Befattningshavares arvode och ekonomisk ersättning 
för särskilda uppdrag 
§ 27 Anställd som inte har rätt till övertidsersättning, som på kommunens särskilda 
uppdrag deltar i sammanträde med samfällighetsförening eller liknande, erhåller 
sammanträdesarvode och ersättning för de särskilda kostnader som föranletts av 
uppdraget. 
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Bilaga 1 Arvodesbelopp 
Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut och från 2017-11-29 § 168. Nya 
arvoden och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från och med 
2019-01-01. 

1. Fasta arvoden för särskilda uppdrag 
Arvodering av förtroendevalda med särskilda uppdrag är från och med basåret 
2022 66 933 kronor. Angivna uppdrag beräknas med en procentsats av för året 
fastställt heltidsmått. 

Uppdrag Arvode 

Kommunfullmäktiges ordförande 15 % 

Kommunfullmäktiges vice ordförande 3 % 

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande 2 % 

Kommunstyrelsens ordförande, inkl. ordförande i FFIA 100 % 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 10 % 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd  40 % 

Tid för oppositionsföreträdare 45 % 

Socialråd 50 % 

Ordförande sociala myndighetsutskottet 10 % 

Utbildningsråd 60 % 

Miljö- och samhällsbyggnadsråd 40 % 

Ordförande beredning 8 % 

Ordförande bygg och miljönämnden 8 % 

Vice ordförande sociala myndighetsutskottet 3 % 

Ordförande valnämnden 2 % 

Överförmyndare 10 % 

Ordförande kommunfullmäktiges valberedning 2 % 

Ordförande revisionen 8 % 

Ledamot revisionen 2 % 
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2. Kommunala bolag 
Bolag Arvode 

Ordförande för Finspångs Förvaltnings- och 
Industrihus AB (FFIA) 

Ingår i uppdraget som 
kommunstyrelsens ordförande 

Ordförande för Finspångs Tekniska Verk AB 12 % 

Ordförande för Finspångs stadsnät FINET AB 12 % 

Ordförande för Vallonbygden AB 12 % 

Revisorer i kommunens helägda bolag 1 % 
 

3. Arvodesbelopp för sammanträden med mera 
För deltagande i sammanträden enligt reglementet angivna uppdrag utgår 
sammanträdesersättning med belopp enligt denna bilaga. Från och med basåret 
2022 med 183 kronor för första timmen och därefter med 91,50 kronor (50 procent) 
för varje fullföljd halvtimme. Del av halvtimme ersätts ej. 

Ersättning för barnpassning under sammanträde med mera utgår från och med 
basåret 2022 per timme 81 kronor, motsvarande 60 procent av den timlön som 
gäller för medarbetare med barnskötarexamen eller motsvarande utbildning. 

Ersättning för ledsagare utgår med samma belopp som förtroendevaldas 
sammanträdesarvode. 

Justering av arvoden §§ 3–6 i reglementet och ersättningar §§ 11 och 12 samma 
reglemente sker årligen med det genomsnittliga procentuella löneutfallet vid 
föregående års lokala löneöversynen i Finspångs kommun. Justeringarna träder i 
kraft 1 januari respektive år. 

4. Sammanfattning av arvodesbelopp 2022 
  

Heltidsmått per månad 66 933 kronor 

Sammanträde första timmen 183 kronor 

Därpå följande fullgjord halvtimme 91,50 kronor 

Barnpassning 81 kronor 

Ledsagare 183 kronor 
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Bilaga 2 Inkomstuppgift 
Underlag för beräkning av förtroendevalds ekonomiska ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, eller annan förlorad ekonomisk ersättning till följd av utfört 
förtroendeuppdrag. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annan 
ersättning, som förlorats vid uppdrag eller förrättning, med faktiskt belopp. 
Ersättningen beräknas på den förväntade årsinkomsten det år uppdraget pågår. 

Ersättning för obekväm arbetstid och liknande ersättningar ingår inte i underlaget. 
Arvoden för förtroendeuppdrag skall inte räknas med i inkomstuppgiften. 

En för året aktuell inkomstuppgift ska lämnas till HR-avdelningen. Den utgör 
underlag för utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevalda ska vid förändring lämna uppgift om den förväntade 
årsinkomsten. Uppgiften ska styrkas av arbetsgivare, se blanketten på nästa sida. 

Ordförande (eller motsvarande funktion) eller sekreterare i 
kommunfullmäktige/styrelse/nämnd/beredning ansvarar för att ledamöter och 
ersättare erhåller denna blankett. 

Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) anger samma 
inkomst av tjänst eller rörelse som angivits till Försäkringskassan. 

Den förtroendevalda styrker själv förlorad arbetsinkomst genom att på 
närvarolistan begära ersättning för det faktiska antal timmar hen får avdrag. 
Förlorad ersättning för till exempel obekväm arbetstid anges särskilt på 
närvarolistan. Förlorad arbetsinkomst och ersättning ska kunna styrkas. 

Rättelser av felaktig ersättning begränsas till längst tolv månader bakåt i tiden. 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst justeras från det datum ändringen kommit till 
HR-avdelningen. Ersättning till följd av felaktig uppgift är återbetalningspliktig. 

Se ifyllnadsblankett på nästa sida. 
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Intyg om löneavdrag vid förtroendeuppdrag för Finspångs kommun 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annan ersättning justeras från det datum blanketten kommit till 
kommunens HR-avdelning. Retroaktivitet kan bli aktuellt om sen anmälan beror på löneöversyn. Anmälan ska 
göras senast 1 månad efter slutförd löneöversyn. 

Ifylld blankett sänds snarast efter förändrad inkomst till: Finspångs kommun, HR-avdelningen, 612 80 
Finspång 

För- och efternamn Personnummer 

Intyget avser inkomståret Eller tills vidare från och med 

För anställd 
Personer med förtroendeuppdrag i Finspångs kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, om avdrag 
görs på lönen. Ersättning för exempelvis obekväm arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst och 
ersättning ska kunna styrkas. Pensionsavsättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas genom att 4,5 procent läggs på 
timlönen för förtroendevalda. 

Härmed intygas att avdrag görs på lönen med …………… kronor för varje timme (beräknat på årsinkomst) 
när ovanstående anställd är frånvarande från arbetet för förtroendeuppdrag åt Finspångs kommun 

Underskrift av arbetsgivare eller dennes representant 

Företag Tjänsteställning 

Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

För egenföretagare eller fria yrkesutövare (utan arbetsgivare) 
Grund för ersättning är årsinkomsten som anmälts till Försäkringskassan. För heltid beräknas timlönen med 1/2000 
av årsinkomsten. Ersättning för exempelvis obekväm arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst och 
ersättning ska styrkas. 

Anmäld inkomst till Försäkringskassan är …………… kronor per timme 

Att ovanstående uppgifter är samma som lämnats till Försäkringskassan intygar 

Datum Namnteckning 

Namnförtydligande 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på motion - Utöka antalet verksamhetsnämnder i 
Finspång 

 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) i Finspång har lämnat in en motion om att utöka 

antalet verksamhetsnämnder i Finspångs kommun. 

Sverigedemokraterna hänvisar först i sin motion till ett beslut som togs av 

kommunfullmäktige 2008 om en ny politisk organisation som trädde i kraft 1 

januari 2009 (2008-08-27, § 178). I den politiska organisationen blev 

kommunstyrelsen den enda verksamhetsnämnden, och de tidigare nämndernas 

övriga uppdrag lades på fyra fasta beredningar under kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige har den 22 juni 2022, § 88 tagit beslut om att ersätta de 

fasta beredningarna från och med 1 januari 2023 med tillfälliga beredningar. 

Sverigedemokraterna menar att detta beslut gör att delar av ursprungstanken med 

den tidigare organisationsförändringen nu frångås. De har också uppmärksammat 

att andra speciella tillfälliga grupper och utskott skapats genom åren med olika 

specifika uppdrag och de menar att denna radikala förändring av den politiska 

organisationen medför risker, bland annat en maktkoncentration på 

tjänstemannanivå och minskad politisk insyn. 

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige ger förvaltningen, 

tillsammans med en politisk beredningsgrupp, i uppdrag att arbeta fram ett 

förslag till nytt reglemente och möjliggöra införandet av två nya 

verksamhetsnämnder med verksamhets- och beredningsansvar; en bygg- och 

miljönämnd och en utbildningsnämnd, med uppdrag och verksamhetsansvar 

enligt inlämnad motion (dnr KS.2022.0715-1). 

 

Svar på motionen utifrån konsekvenser för den politiska organisationen, 

verksamheterna och ekonomin 

Den omorganisation som gjordes 2009 var då en radikal förändring och ett stort 

avsteg från den organisationsmodell som Sveriges kommuner har lutat sig mot 

under de senaste hundra åren. Men samtidigt bör förändringarna ses mot 

bakgrund av den utveckling som skett i kommunerna. En anledning till att fler 

och fler kommuner under senare år valt att avskaffa frivilliga nämnder är att 

antalet förtroendevalda (främst ersättare) sedan länge successivt minskat i nästan 

alla kommuner. Partier har svårt att rekrytera nya medlemmar.  
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Det har blivit en allt större utmaning att besätta nämnderna i de kommuner där 

man har flera nämnder, främst i små kommuner. Ur politisk aspekt kan detta 

medföra att det finns personer som gärna räcker upp handen och ställer upp på 

flera uppdrag, men där de rätta kvalifikationerna för uppdragen saknas. För att 

undvika detta bör posterna vara färre än kandidaterna. Å andra sidan är risken 

stor att eldsjälarna som engagerar sig för att de är intresserade av vissa typer av 

frågor går förlorade. En minskad politisk organisation kan också medföra att det 

blir färre politiker som är med i den politiska debatten, om det finns överskott på 

möjliga politiker i förhållande till organisationen. 

 

Trenden i Sverige är dock att allt fler kommuner går mot en nämndlös 

organisation, och där organisationen ska kunna vara hållbar och återbesättas i 

minst tre mandatperioder framåt. 

Dagens samhälle gjorde en undersökning 2019 där 272 kommuner (94 %) 

svarade på en enkät och där nästan hälften av dem – 132 kommuner – svarade att 

de slagit samman förvaltningar och/eller politiska nämnder sedan valet 2014.  

 

En annan aspekt att beakta är att det är ett känt fenomen i ”kommunSverige” att 

sektorsnämnder/verksamhetsnämnder ofta utvecklas till homogena grupperingar 

där nämnden får en gemensam identitet utifrån nämndens uppdrag snarare än 

partitillhörighet. Nämnden värnar om den egna verksamheten och dess 

resurssättning och vill gärna i budgetsammanhang maximera resurserna. Detta 

blir på bekostnad av en helhetssyn och fullmäktiges styrning mot måluppfyllelse. 

Å andra sidan kan väl fungerande nämnder som förstår sina uppdrag avlasta 

kommunstyrelse och fullmäktige. I den traditionella nämndorganisationen läggs 

dock makten långt ifrån de direkt förtroendevalda som mestadels beslutar i 

ärenden redan bestämda av sektorsnämnder/verksamhetsnämnder. 

Kommunfullmäktige blir ett transportorgan som bara verkställer det som redan 

bestämts på lägre nivå i systemet. 

 

Ur ekonomisk synvinkel krävs fler politiker och fler stödjande tjänstepersoner 

vid en utökning av verksamhetsnämnder. Det blir också fler sammanträden, 

presidieberedningar och andra möten för både politiker och tjänstepersoner. Det 

krävs en översyn av förvaltningens organisation för att utröna behovet av 

resurser, kompetens och hur strukturen på administrationen ska se ut. 

I kommuner med färre nämnder eller nämndlös organisation är politikerna färre 

till antalet men har samtidigt tyngre politiska uppdrag, till exempel kan 

ledamöter i fullmäktige engageras i beredningsarbetet och en ledamot i 

kommunstyrelsen kan vara med i utskott. Det medför högre arvoderingar per 

politiskt uppdrag, men på totalen en lägre kostnad än flera nämndorganisationer.  

 

Beslutsvägarna i en kommun med flera nämnder är ofta längre. Flera ärenden ska 

gå igenom flera organ innan det fattas beslut. Denna utdragna tid som uppstår i 
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beredning kan få negativ effekt och uppfattas som ineffektiv. Å andra sidan kan 

det ge en mer allsidig beredning. 

 

Idag finns en bygg- och miljönämnd i Finspång vars uppgift är 

myndighetsutövning mot enskild. Det finns inga hinder utifrån lagar att nämnden 

även skulle ansvara för planärenden, dock kan inte en och samma nämnd förvalta 

och bebygga mark samtidigt som de beslutar om bygglov samt bedriva 

miljötillsyn av densamme. 

Om ansvaret för planläggning läggs ut på bygg- och miljönämnd så tappar 

kommunstyrelsen kontrollen över kommunens planläggning, vilket borde vara 

ett kommunstyrelseansvar. Kommunens ansvar för översiktsplanering ska ligga 

på kommunfullmäktige. 

 

Sverigedemokraterna lyfter i sin motion att den nuvarande och den tilltänkta 

politiska organisationen innebär risker, bland annat en maktkoncentration på 

tjänstemannanivå och minskad politisk insyn. 

Maktkoncentrationen på tjänstemannanivå förändras inte med utökade nämnder.  

Det är ändå tjänstepersoner som måste bereda ärendena då det inte ingår i 

politikernas uppdrag, och de har oftast inte heller kompetens att utföra 

detta. Denna styrning kan bara förändras genom ändringar i 

delegationsordningen. Idag har tjänstepersoner delegation på väldigt många 

ärenden och så måste det vara, då det annars skulle bli en orimlig mängd att 

hantera i nämnd. Det är bara de ärenden som är av särskilt vikt eller nivå som 

hanteras av nämnder. 

 

Införandet av beredningar 2009 var ett sätt att uppgradera kommunfullmäktiges 

roll och stärka den lokala demokratin. Att det nu har beslutats om att avskaffa de 

fasta beredningarna och införa tillfälliga beredningar behöver inte betyda att den 

ursprungliga tanken med organisationsförändringen frångås. Tanken med 

tillfälliga beredningar är att de har ett riktat, avgränsat uppdrag, och där 

ledamöter får möjlighet att engagera sig i sakområden de har intresse för. 

 

Sammanfattningsvis torde alltså en utökning av verksamhetsnämnder i 

Finspångs kommun medföra en större organisation, både den politiska och 

förvaltningen, vilket innebär högre kostnader. Det innebär också att 

beslutsvägarna blir längre. Den befarade tjänstemannastyrningen förändras inte i 

och med fler nämnder, och vad gäller den politiska insynen så kan den lätt bli 

koncentrerad till en verksamhet och helhetssynen går förlorad. Makten riskerar 

också läggas på lägre nivå än kommunfullmäktige. I en kommun i 

storleksordning som Finspång kommer det troligtvis också bli svårt att få ihop 

förtroendevalda till alla poster för många partier. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå motionen om att utöka antalet verksamhetsnämnder i Finspång 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse

Övriga nämnder

Förvaltning

 

Utöka antalet verksamhetsnämnder i Finspång 

Bakgrund: 

Kommunfullmäktige beslutade 2008 (2008−08−27, § 178) om en ny politisk organisation som trädde 
i kraft 1 januari 2009. Ekonomiska förutsättningar låg delvis till grund för det politiska beslutet om för-
ändringar av både den politiska organisationen och organisationen av förvaltningarna. Beslutet som 
togs, där det dessutom rådde politisk oenighet, innebar bland annat att kommunstyrelsen blev den 
enda verksamhetsnämnden, och övertog i och med detta allt verksamhetsansvar. De tidigare nämn-
dernas övriga uppdrag lades på fyra beredningar under kommunfullmäktige.  

Målen med förändringen var bland annat att: 

Vitalisera verksamheten i fullmäktige - Flytta den politiska debatten till en öppen arena - Få ett tydli-
gare medborgarfokus för politiker. Öka intresset för politiskt arbete - Få en tydligare roll mellan politik 
och tjänstemän. 

I och med beslutet att avveckla de fasta beredningarna och ersätta dessa med tillfälliga beredningar 
så frångår man nu, menar vi, även delar av ursprungstanken med organisationsförändringen. Vi har 
även uppmärksammat denna tendens till avsteg inom även andra delar av den politiska organisatio-
nen då speciella tillfälliga grupper och utskott skapats genom åren med olika specifika uppdrag. Ex-
empelvis Centrumgruppen, GÖP-gruppen och de olika uppföljningsgrupperna inom KS, alla diskus-
sions och beredningsgrupper utan egentliga mandat till politiska beslut.  

En så radikal förändring av den politiska organisationen, som vi hävdar detta var, kommer även med 
andra risker. De risker som påtalas av forskningen är framför allt maktkoncentration på tjänstemanna-
nivå och minskad politisk insyn, demokratiförlust, hög arbetsbörda på vissa förtroendevalda, rekryte-
ringssvårigheter och minskad kontaktyta mellan politiker och medborgare  

På Finspångs kommuns hemsida kan man läsa följande: 

”Den kommunala verksamheten är omfattande. Av demokratiska och praktiska skäl är verksamheten 
därför uppdelad på nämnder” 

Med facit i hand kan vi Sverigedemokrater bara konstatera att syftet med omorganisationen för snart 
femton år sedan ej uppfyllt de förväntade målen. Varken gällande utvecklingen ur en politisk synvin-
kel eller organisatoriskt inom exempelvis skolväsendet, bygg, miljö, samhällsutveckling och närings-
livsfrågor. Något vi alltför tydligt ser konsekvenserna av i dag. 

Vi Sverigedemokrater är av den bestämda uppfattningen att demokratiaspekten, politisk insyn, del-
aktighet och påverkan är frågor man måste ta på mycket stort allvar.  

Datum: 2022−06−22

Sverigedemokraterna Finspång

E-mail: finspang@sd.se

X
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Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse

Övriga nämnder

Förvaltning

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna därför på att: 

Kommunfullmäktige ger förvaltningen tillsammans med en politisk beredningsgrupp i uppdrag att 
arbeta fram ett förslag till nytt reglemente och möjliggöra införandet av två nya verksamhetsnämnder 
med verksamhets och beredningsansvar och med utgångspunkt enligt förslaget nedan: 

1. Bygg och miljönämnd med förslag till uppdrag och verksamhetsansvar enligt följande: 

Att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och inom miljö- och hälso-
skyddsområdet.  

Övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och 
byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Att leda och samordna verksamheten, i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfull-
mäktige inte föreskriver annat. 

Ett övergripande ansvar för miljö-, klimat- och energifrågor. 

Prövning och hantering av lov och förhandsbesked.  

Startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna tek-
niska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen 

Att anta detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

Bereda och samverka med kommunens övriga organisation i arbetet med framtagandet av nya 
översikts och detaljplaner för beslut i kommunfullmäktige 

Beslut i planprocessen som behovsbedömning, kungörelse om granskning med mera. 

Verka för en god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö, 
Följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ om planläggning, byggande och fastighetsbildning, 
Samarbeta med andra vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet, 
Lämna råd och upplysningar 
Tillhandahålla nybyggnadskarta 

2. Barn och Utbildningsnämnd med förslag till uppdrag och verksamhetsansvar enligt följande: 

Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer barn 
och utbildningsnämnden. Nämnden är huvudman och / eller myndighet inom nedan angivna an-
svarsområden och ansvarar för att fullgöra de uppgifter som följer av vid varje tid gällande lagstift-
ning eller annan författning, såsom skollagen, hälso- och sjukvårdslagen etc, inom ansvarsområdet. 

Nämnden ska för kommunens räkning ansöka om och uppbära statsbidrag, som enligt gällande för-
fattningar utgår för verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. 

Sverigedemokraterna Finspång

E-mail: finspang@sd.se

X
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Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse

Övriga nämnder

Förvaltning

Nämnden har till uppgift att leda och samordna verksamheten, i den mån gällande författningar eller 
beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat och att tillsammans med kommunstyrelsen an-
svara för ärenden om riktlinjer, principer, policydokument och uppföljning. 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman inom skolväsendet enligt skollagen eller an-
nan författning för skolformerna förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymna-
siesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna. Samt för frågor rörande upp-
dragsutbildning, yrkeshögskola samt universitets- och högskolor. 

Nämnden ansvarar för fritidshem, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksam-
het enligt skollagen 

Nämnden skall fullgöra samtliga uppgifter som åligger kommunen i förhållande till annan huvudman 
för verksamhet inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller mot-
svarande. 

Nämnden ansvarar för att hantera frågor som är gemensamma för förskolor oavsett anordnare. 

Nämnden är systemförvaltare av kösystem med mera inom förskolan. 

Nämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska del och skolpsykologverksamhet inom hälso- och 
sjukvårdslagens område. 

Nämnden skall bedriva kulturskola. 

Nämnden är ansvarig för den kommunala skolskjutsen. 

Nämnden är ansvarig kör kostverksamhet i förskolor. 

Nämnden är ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret enligt 29 kap. 9§ skollagen  

Nämnden handhar bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom skolans 
område, där detta inte ankommer på annan nämnd. 

Nämnden svarar för administration av stiftelser (fonder) inom skolans område, där detta inte ankom-
mer på annan. 

Nämnden ska avge yttrande i frågor som remitteras till nämnden samt även utan föregående remiss 
följa aktuella frågor och, om nämnden finner nödvändigt, framföra sina synpunkter till vederbörande 
myndighet. 

Torgny Maurer och Kai Hallgren / SD Finspång 

Sverigedemokraterna Finspång

E-mail: finspang@sd.se

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård 

 

Beskrivning av ärendet 

Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att skapa  

förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom 

för patienter och närstående och ge goda arbetsmiljöer för hälso- och sjukvårdens 

medarbetare i både region och kommuner. En avsiktsförklaring har därför 

upprättats mellan länets kommuner och Region Östergötland, se bilaga 1 

(Avsiktsförklaring Dnr. RÖ 2022-7931).  

Länets kommuner och Region Östergötland är överens om att inom och mellan 

respektive organisation, skapa bästa möjliga förutsättningar för omställningen till 

Nära vård. Parterna ansvarar var och en för att erforderliga resurser avsätts och 

att lokala beslut fattas för såväl kortsiktiga som långsiktiga behov och frågor så 

att det gemensamma arbetet uppnår målen i omställningen.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna avsiktsförklaringen mellan länets kommuner och Region 

Östergötland rörande omställningen till Nära vård 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

2. Att paragrafen justeras omedelbart 
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Avsiktsförklaring 

rörande omställningen 

till Nära vård 
 

mellan respektive Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg,  
Ödeshög kommun och Region Östergötland.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nära vård
Östergötland
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Nära vård - ett gemensamt åtagande 
 
Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara framtidens hälso- 
och sjukvård, vilket också utretts i flera betänkanden, se faktaruta. Antalet äldre ökar 
betydligt vilket innebär att behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra 
befolkningen varför vi står inför en situation där vi oberoende av ekonomiska förutsättningar 
kommer att ha svårigheter att klara en tillräcklig bemanning.  
 
Parallellt sker en snabb medicinteknisk utveckling vilken skapar möjligheter att behandla 
tillstånd som tidigare inte var möjligt samt att avancerade behandlingar kan erbjudas högre 
upp i åren. Den tekniska utvecklingen skapar även stora möjligheter att behandla patienter i 
annan miljö än på sjukhus. 
 
Samhällsutvecklingen avseende ändrade förväntningar och krav exempelvis vad gäller 
tillgänglighet och digitalisering kräver att regionen och kommunerna kan svara upp på det 
sätt flera andra samhällsdelar, såväl offentliga som privata, redan gör.  
 
Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner vilket innebär att 
det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och sjukvårdssystemet på 
ett tydligt sätt för både patienter och medarbetare. 
 
Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att skapa 
förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter 
och närstående och ge goda arbetsmiljöer för hälso- och sjukvårdens medarbetare i både 
region och kommuner. 
 
 

 

Målbild för Östergötlands kommuner och Region Östergötlands 
gemensamma arbete  
 

• Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- 
och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. 
 

• Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lätt tillgängliga och invånare 
ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov.  
 

• Primärvården1 ska vara navet. 
 

• En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens 
egna resurser ska uppnås. 
 

 
Länets kommuner och Region Östergötland är överens om att inom och mellan respektive 
organisation, skapa bästa möjliga förutsättningar för omställningen till Nära vård. Parterna 
ansvarar var och en för att erforderliga resurser avsätts och att lokala beslut fattas för såväl 
kortsiktiga som långsiktiga behov och frågor så att det gemensamma arbetet uppnår målen. 
 

 

 
1 Från 1 juli 2021 ändras definitionen av primärvård i hälso- och sjukvårdslagen. Den nya definitionen innebär att 
primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
Den nya bestämmelsen anger vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. Lag (2020:1043) 
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Bilaga  

 

Primära åtgärdsområden på strategisk nivå:  

 
Förflyttning av uppgifter och ansvar inom Region Östergötland: 

Tydliggöra och understödja den förflyttning av ansvar, resurser, kompetens och 
organisering som behöver göras inom Region Östergötland mellan sjukhusvård och 
primärvård för att nå målbilden och de nationella målsättningarna. Detta är nödvändig 
utgångspunkt för en fortsatt gemensam planering och ansvarsfördelning.  
(Region Östergötland) 

  
Förflyttning av uppgifter och ansvar mellan Region Östergötland och kommunerna:  

Tydliggöra och understödja den förflyttning av uppgifter och ansvar som behöver 
genomföras. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Utveckling av kommunernas vård- och omsorg: 

Identifiera och genomföra nödvändiga förändringar för att understödja en förändrad 
ansvarsfördelning och stärka kommunernas förmåga inom hälso- och sjukvård när 
uppdraget breddas och fördjupas. (Kommunerna) 

 
Förutsättningar för Kompetensförsörjning: 

Säkerställa vård- och omsorgssektorns kompetensförsörjningsbehov genom att 
understödja och tillse att dialog förs med utbildningsanordnare nationellt, regionalt och 
lokalt. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Samordning av fysisk planering och övrig infrastruktur: 

Säkerställa att den regionala och kommunala fysiska planeringen (t ex vårdcentraler, 
vårdcentrum, särskilda boenden) och övrig infrastruktur (t ex kollektivtrafik, digitalisering) 
samordnas för att understödja målbilden. (Gemensamt Region Östergötland och 
kommunerna) 

  
Samordning av investeringar: 

Målbildens förflyttningar av vård kommer att kräva investeringar i bland annat fastigheter, 
infrastruktur, medicinsk teknik och digitala lösningar. En samordning är nödvändig för att 
uppnå effektivitet såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. (Gemensamt Region 
Östergötland  och kommunerna) 
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Anpassad lagstiftning: 

Identifiera områden där lagstiftningen motverkar eller hindrar omställningen till nära vård. 
Understödja en tillämpning som verkar mot en god nära vård/effektiva processer och vid 
behov verka för förändringar av lagar, förordningar eller andra regler gentemot den 
nationella nivån. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 
 Stödja förebyggande insatser: 

Understödja en förflyttning till tidiga och förebyggande insatser genom att vid behov 
förändra och/eller skapa styr- och ledningssystem inom kommunerna, Region 
Östergötland och mellan kommunerna och regionen som stödjer det detta.  
(Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 

 
 Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild, SOU 2017:53) till regeringen den 7 juni 2017.  

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) 
överlämnades den 1 juni 2018.  

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) 
överlämnades den 5 juni 2019.  

Utredningens huvudbetänkande (God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem. SOU 2020:19) överlämnades den 1 april 2020  

Det avslutande betänkandet (God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. 
SOU 2021:6) överlämnades den 28 januari 2021. 

 

 

   Faktaruta 
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Signatursida – Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård 

 
 
Samtliga parter har individuellt undertecknat ett separat exemplar av detta avtal. Alla signerade 
exemplar ska förvaras av Region Östergötland. Alla parter kommer att få verifierade kopior av 
samtliga parters signatursidor. 

  

 

 

 

Behörighet att signera på uppdrag av    ……………………………………………………… 

        Organisation 

 

 

………………………………………………………….   ……………………………………………………… 

Namn        Titel/position  

 

 

 

 

………………………………………………………..   ……………………………………………………… 

Datum        Plats  

 
 

 2022-06-28 Dnr:  RÖ 2022-7931 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 268   Dnr: KS.2022.0735 

 

Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård 

Beskrivning av ärendet 

Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att skapa 

förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom 

för patienter och närstående och ge goda arbetsmiljöer för hälso- och sjukvårdens 

medarbetare i både region och kommuner. En avsiktsförklaring har därför 

upprättats mellan länets kommuner och Region Östergötland se bilaga 1 

(Avsiktsförklaring Dnr. RÖ 2022-7931).  

Länets kommuner och Region Östergötland är överens om att inom och mellan 

respektive organisation, skapa bästa möjliga förutsättningar för omställningen till 

Nära vård. Parterna ansvarar var och en för att erforderliga resurser avsätts och 

att lokala beslut fattas för såväl kortsiktiga som långsiktiga behov och frågor så 

att det gemensamma arbetet uppnår målen i omställningen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna avsiktsförklaringen mellan länets kommuner och Region 

Östergötland rörande omställningen till Nära vård 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt 
LSS och SoL, sektor social omsorg 2022, kvartal 1 

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna 

en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 

den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Kvartal 1 2022 

Det är totalt 23 beslut under kvartal 1 2022, där det gynnande beslutet eller ett 

avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. 

Antalet ej verkställda beslut är 4 stycken färre än under föregående kvartal. 

Av antalet rapporterade ej verkställda beslut om bostad med särskild service LSS 

i form av gruppbostad har två beslut verkställts under rapporteringsperioden och 

en brukare har tackat nej till insats. Planering för verkställighet finns för fyra 

brukare inom bostad med särskild service LSS och SoL i form av gruppbostad. 

Planering för verkställighet finns för en brukare inom bostad med särskild 

service LSS i form av servicebostad. 3 av de deltagare i daglig verksamhet som 

varit registrerade som avbrott i verkställigheten är åter i sin insats. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Ett 

intensivt arbete pågår för att lösa bristen på servicebostäder. Två nybyggda 

gruppbostäder är färdigställda i oktober 2022. Inom daglig verksamhet sker 

kontinuerligt arbete för att hitta lösningar på specifika önskemål och regelbunden 

kontakt finns mellan individerna och handledare. 

 

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre 

månader på verkställighet, under kvartal 1 2022. 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1596 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 813 
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Dnr KS.2022.0225  

  

 

 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 464 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 184 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 163 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 814 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 671 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 315 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 294 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 234 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 223 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 192 

Bostad för vuxna SoL - gruppbostad Ej verkställt 281 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 534 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 329 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 751 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 542 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 425 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 218 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 290 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 248 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 132 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 133 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen), 

sektor social omsorg kvartal 1 2022. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 43 (43) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 232   Dnr: KS.2022.0225 

 

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS 
och SoL, sektor social omsorg 2022, kvartal 1 

Beskrivning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna 

en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 

den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Kvartal 1 2022 

Det är totalt 23 beslut under kvartal 1 2022, där det gynnande beslutet eller ett 

avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. 

Antalet ej verkställda beslut är 4 stycken färre än under föregående kvartal. 

Av antalet rapporterade ej verkställda beslut om bostad med särskild service LSS 

i form av gruppbostad har två beslut verkställts under rapporteringsperioden och 

en brukare har tackat nej till insats. Planering för verkställighet finns för fyra 

brukare inom bostad med särskild service LSS och SoL i form av gruppbostad. 

Planering för verkställighet finns för en brukare inom bostad med särskild 

service LSS i form av servicebostad. 3 av de deltagare i daglig verksamhet som 

varit registrerade som avbrott i verkställigheten är åter i sin insats. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Ett 

intensivt arbete pågår för att lösa bristen på servicebostäder. Två nybyggda 

gruppbostäder är färdigställda i oktober 2022. Inom daglig verksamhet sker 

kontinuerligt arbete för att hitta lösningar på specifika önskemål och regelbunden 

kontakt finns mellan individerna och handledare. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (43) 

Sammanträdesdatum:  

2022-06-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre 

månader på verkställighet, under kvartal 1 2022. 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1596 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 813 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 464 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 184 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 163 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 814 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 671 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 315 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 294 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 234 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 223 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 192 

Bostad för vuxna SoL - gruppbostad Ej verkställt 281 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 534 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 329 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 751 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 542 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 425 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 218 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 290 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 248 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 132 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 133 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen), 

sektor social omsorg kvartal 1 2022 
- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Planbesked - Hårstorp 3:110 (Dunderbacken) 
 
Beskrivning av ärendet 
Livi fastigheter har inkommit med en begäran om detaljplaneläggning för 
Hårstorp 3:110 (del av D142) från 1972. I ansökan önskar de utveckla området 
med förtätningar och ökade bostadsmöjligheter. Dessa förtätningar önskas i 
huvudsak ske på befintliga parkerings- och garageytor.  

 
Figur 1: Bilden visar Livi fastigheters förslag till utformning av fastigheten Hårstorp 3:110 
 
Det finns delvis stöd i översiktsplanen för den utformning som Livi fastigheter 
har föreslagit. Exempelvis finns förtätningsområden F5 och F8 utpekade inom 
fastigheten.  
 
I planbeskedsutredningen finns ett preliminärt utredningsbehov utsatt utifrån de 
förutsättningar som förvaltningen har kunnat förutspå. Exempel på detta 
utredningsbehov är dagvatten/översvämningsrisk, översiktlig geoteknisk 
utredning, buller och parkering / mobilitetslösningar.  
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Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som 
en följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande 
detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är 
inte bindande och kan inte överklagas. 
 
Motiverat ställningstagande 
Förvaltningen ställer sig positiv till att i detaljplanering pröva Livi fastigheters 
förslag till utformning.  
Förvaltningen bedömer att upprättande av detaljplan kan genomföras med 
standardförfarande.  
Planarbetet beräknas kunna påbörjas tidigast under 2023 och antas tidigast under 
2025.  
 
Ekonomi 
Avgift för planbesked tas ut 9860 kr (milliprisbasbeloppet för året som ansökan 
inkom x 200 x 1) enligt gällande taxa. 
Exploatören står för alla kostnader i samband med framtagande av detaljplanen. 
Planavgift tas inte ut.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande för egen del 

1. Att bevilja planbesked för Hårstorp 3:110.   
2. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Hårstorp 3:110. 
3. Att avgift för planbesked tas ut med 9860 kr enligt gällande taxa.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
4. Att delegera beslut om antagande av detaljplan för Hårstorp 3:110 till 

kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 
 
Bilagor:  
Planbeskedsutredning Hårstorp 3:110 (Dunderbacken) 
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Kommunstyrelsen Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum: 

2022-08-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2022-§ 259 Dnr: KS.2022.0572 

Planbesked - Hårstorp 3:110 (Dunderbacken) 

Beskrivning av ärendet 

Livi fastigheter har inkommit med en begäran om detaljplaneläggning för 

Hårstorp 3:110 (del av D142) från 1972. I ansökan önskar de utveckla området 

med förtätningar och ökade bostadsmöjligheter. Dessa förtätningar önskas i 

huvudsak ske på befintliga parkerings- och garageytor. 

Figur 1: Bilden visar Livi fastigheters förslag till utformning av fastigheten Hårstorp 3:110 

Det finns delvis stöd i översiktsplanen för den utformning som Livi fastigheter 

har föreslagit. Exempelvis finns förtätningsområden F5 och F8 utpekade inom 

fastigheten.  

I planbeskedsutredningen finns ett preliminärt utredningsbehov utsatt utifrån de 

förutsättningar som förvaltningen har kunnat förutspå. Exempel på detta 

utredningsbehov är dagvatten/översvämningsrisk, översiktlig geoteknisk 

utredning, buller och parkering / mobilitetslösningar.  

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som 

en följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande 

detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är 

inte bindande och kan inte överklagas. 

Motiverat ställningstagande 

Förvaltningen ställer sig positiv till att i detaljplanering pröva Livi fastigheters 

förslag till utformning.  

Förvaltningen bedömer att upprättande av detaljplan kan genomföras med 

standardförfarande.  

Planarbetet beräknas kunna påbörjas tidigast under 2023 och antas tidigast 

under 2025.  

Ekonomi 

Avgift för planbesked tas ut 9860 kr (milliprisbasbeloppet för året som ansökan 

inkom x 200 x 1) enligt gällande taxa. 

Exploatören står för alla kostnader i samband med framtagande av detaljplanen. 

Planavgift tas inte ut. 

Yrkanden 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 71 (70) 

Sammanträdesdatum:  

2022-08-24  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras, med motivering: ”Att 

medge planbesked för att förtäta befintlig detaljplan med 12st 8 våningar höga 

fastigheter anser vi högst olämpligt. Nuvarande detaljplan, max 3 våningar, 

parkeringar och grönområden, med även närliggande radhus och villor är 

framtagen för att se ut och påverka boendet på ett visst sätt. Vi vill att ärendet 

återremitteras och att förvaltningen i ett första skede snarast begär in ett kultur-

miljöutrednings yttrande från Länsstyrelsen”. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och att 

beslutet tas idag. 

Mats Annerfeldt (S) och Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till Hugo 

Anderssons (C) yrkande. 

Kai Hallgren (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Torgny Maurers yrkande om återremiss på bifall eller 

avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår återremissen och bifaller att 

ärendet avgörs idag. 

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

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande för egen del 

1. Att bevilja planbesked för Hårstorp 3:110  

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan för Hårstorp 3:110 

3. Att avgift för planbesked tas ut med 9860 kr enligt gällande taxa 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

4. Att delegera beslut om antagande av detaljplan för Hårstorp 3:110 till 

kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers yrkande om återremiss. 
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Hårstorp 3:110 
Planbeskedsutredning 

2021-07-04, KS.2022.0572 
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1. Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ställer sig positiv till att utveckla området för bostadsbebyggelse mm 

genom upprättande av ny detaljplan för fastigheten Hårstorp 3:110. 

Förslaget ligger i linje med kommunens översiktsplan och visionen om att växa till 

30 000 invånare år 2035 och delar av fastigheten är utpekade som ett 

förtätningsområde (F5) i översiktsplanen. 

Det finns ett antal frågor som behöver utredas vidare i det fortsatta 

detaljplanearbetet, se rubrik Preliminärt utredningsbehov nedan. 

2. Faktauppgifter 
Fastighet:  Hårstorp 3:110  

Ägare:  Dunderbackens Fastighets AB  

Sökande:  Livi fastigheter 

Kontaktperson:  Simon Hellström 

Areal:  78 302 m² 

Detaljplan:  D142  

Markanvändning, enligt detaljplan:  

Föreslagen markanvändning:  

Bostad, Garage och Parkering 

Bostad, Garage och Parkering  

Begäran inkom:  2022-05-10  

Komplettering inkom:  2022-06-09  

3. Beskrivning av ärendet  
Den 10 maj 2022 inkom en begäran om planbesked för fastigheten Hårstorp 3:110 

till Finspångs kommun för ändring av befintlig detaljplan. Sökande vill utveckla 

området för bostäder och förtäta området på befintliga parkerings- och garageytor. 
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Exploatörens förslag till planområde. 
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Föreslagen bebyggelse och utformning 

4. Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I kommunens Översiktsplan – Framtid Finspång (KF 2021-02-17 §35), är delar av 

området utpekat som förtätningsområden (F5 och F8).  

I F5 har man tagit ställningen att området bör utvecklas för bostäder och att det är 

lämpligt med högre flerfamiljshus. I översiktsplanen står det även att för den 

sociala hållbarheten i området så kan det vara lämpligt med äganderätter för att 

komplettera befintlig bebyggelse.  

I översiktsplanen har man för F8 tagit ställningstagandet att det är lämpligt med 

bostäder och högre flerfamiljshus.  
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Utsnitt ur ÖP Framtid Finspång 

Detaljplan 

Hårstorp 3:110 har i dagsläget en befintlig detaljplan som tillåter 

bostadsbebyggelse i 3 vångar. För att testa högre bebyggelse, eller för att kunna 

förtäta på befintliga parkeringsytor så behöver fastigheten få en ny detaljplan som 

tillåter detta.  
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Riksintresse 

Inom området finns ett influensområde för luftrummet (MSA – minimum safety 

altitude). Detta behöver beaktas vid högre byggnationer och i samband med ett 

samråd kommer Försvarsmakten att få möjlighet att lämna sin synpunkt på 

planförslaget och de byggmöjligheter som den tillåter. Inga övriga riksintressen 

finns inom området.  

5. Natur och kultur 

Naturmiljö 

Området rymmer inga kända naturvärden utifrån kommunens objektskatalog för 

natur. Det kan dock finnas värden i att bevara mycket av den skogsmiljö som finns 

inom fastigheten för att dessa ska kunna bidraga till skugga och för att kunna 

hantera de regnmängder som delar av fastigheten leder till detta område.  

 

Fornlämningar och kulturmiljöer 

Det finns inga kända fornlämningar inom området. 

Området är upptaget i kommunens kulturmiljöprogram. I den står det:  

”Dunderbacksvägen 17–39 och 41 är ett tidstypiskt miljonprogramsområde. 

Lamellhusen omges av ett naturskönt område och rikliga planteringar mellan huset 
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bidrar till ett väldigt lummigt intryck. Det finns stora parkeringsytor i anslutning till 

området. Lamellhusen i 3 plan med fasader av gult tegel och plana tak, troligen 

med korrugerad plåt, uppfördes 1974 efter ritningar av arkitektavdelningen på 

HSB:s Riksförbund. Karaktärsdrag och detaljer av värde: Partier av träpanel i olika 

kulörer, dessa bidrar till att skapa rytm och bryta det enhetliga intrycket. Balkonger 

med aluminiumfronter. Aluminiumdörrar som kröns av enkla skärmtak. 

Garagelängor med träpanel och portar av plåt. Enluftsfönster med träbågar.”  

Det blir därför viktigt att utveckla området med en försiktighet och noggrant 

avvägande för att inte skada dessa värden. Det blir viktigt att den nya bebyggelsen 

harmoniserar med den befintliga. De stora parkeringarna i anslutning till området 

kommer dock att förtätas enligt förslaget.  

Strandskydd 

Generellt strandskydd om 100 meter råder längs Gron. Strandskyddet berör knappt 

fastigheten förutom minimalt i fastighetens norra del.  

 
Generellt strandskydd 100 meter 

Landskapsbild 

Landskapsbilden i området kan antas förändras från lägre bebyggelse om 2–3 

våningar till att tillskapa tolv 8-våningshus. Detta kan anses vara okej mot 

Gronvägen och bort från befintlig bebyggelse men det är viktigt att inte 

tillkommande exploatering ”stänger inne” området från annat då det lätt kan bli 

fallet med 5 våningar högre byggnader åt alla väderstreck. Där är det viktigt att 

smala byggnader placeras på strategiska platser för att skapa/behålla de siktlinjer 

som finns in i området.  
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Landskapsbilden behöver utredas vidare och has i beaktning under hela 

planarbetet.  

6. Störningar och risker 

Förorenad mark 

Det finns inga kända markföroreningar i eller i anslutning till området.  

Buller 

Trafikbuller kan förekomma från Gronvägen och Dunderbacksvägen. 

Dunderbacksvägen har en hastighetsgräns på 30 km/t men om denna 

ackumuleras med buller från Gronvägen (60 km/t) kan eventuellt gränsvärden för 

buller överstigas. Områdets bullersituation behöver utredas vidare under fortsatt 

detaljplanearbete. 

Farligt gods 

I närheten av området kommer inte något farligt gods att framföras då Gronvägen 

inte är utpekad väg för att framföra dessa.  

Översvämning 

Inom flera delar av området finns en problematik med dagvatten. Detta behöver 

ses över i kommande planarbete.  
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Översvämmade områden på fastigheten. 

Denna översvämningsproblematik samt dagvattenhantering behöver utredas 

vidare i planprocessen.  

Miljökvalitetsnormer 

Luft 

Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormer för luft inte riskerar att överskridas 

inom aktuellt område. 

Vatten 

Vattnet från fastigheten rinner ut i Gron, varpå den har klassningar om ekologisk 

status – måttlig, och kemisk status – uppnår ej god. Då ett genomförande av en 

detaljplan inte får ha negativa konsekvenser på vattenförekomsterna så behöver 

miljökvalitetsnormer för vatten hanteras tillsammans med dagvattenhanteringen i 

det kommande detaljplanearbetet.  

Geoteknik samt risk för ras och skred 

Enligt SGU:s jordartskarta består området av glacial lera, postglacial finlera samt 

urberg. Det finns ingen känd risk för ras eller skred inom området men i och med 

att detta ligger högre än delar av omgivningen, och att området i huvudsak består 

av glacial lera och postglacial finlera så behöver frågan utredas vidare i 

planarbetet. En byggnation ökar trycket på marken och därmed ökar risken för 

skred varpå detta behöver säkerställas.  
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7. Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Då föreslagen exploatering innebär förtätningar inom en befintlig fastighet med 

lägenheter inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska detta inte innebära 

några större komplikationer med tillförsel av vatten och avlopp till tillkommande 

lägenhetshus.   

Ledningsrätt 

Inom området finns ledningsrätter att ta hänsyn till i kommande planarbete och i 

utformningen och placering av tillkommande byggnader.  
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Övriga ledningar 

En ledningskoll behöver göras i det fortsatta planarbetet. 

Skyddsområde för vattentäkt 

Delar av området berörs av vattenskyddsområde för Glan. 

Frågan om säkerställande av vattenskyddsområde får hanteras i det fortsatta 

detaljplanearbetet. 

8. Gator och trafik 

Gatunät, infart 

Infart till området görs i direkt anslutning till fastigheten från Gronvägen in på 

Dunderbacksvägen. Infarter till fastigheten finns i dagsläget ett flertal, varpå 

exploatören har som avsikt att behålla dessa, samt komplettera med en ny infart 

och ett entrétorg. Placering av detta önskar exploatören ha i korsningen in från 

Gronvägen, varpå kommunen kan se att det kan medföra viss problematik för 

trafiken i områdets helhet. Denna fråga behöver diskuteras och eventuellt utredas i 

kommande planarbete.  

Kollektivtrafik 

Längs Gronvägen i direkt anslutning till området finns väldigt goda möjligheter till 

kollektivtrafik. Alla busslinjer som går i eller genom Finspångs tätort passerar 

denna busshållplats.  

Gång- och cykelvägar 

Inom fastigheten finns ingen gång- och cykelväg. Dock finns det i direkt anslutning 

söder om fastigheten. Denna gång- och cykelväg binder ihop fastigheten med 

gång- och cykelnätverket som finns i stora delar av tätorten och kommunen.   

Parkering 

Parkering sker på kvartersmark inom den egna bostadsfastigheten. 

Parkeringsfrågan kommer dock att bli central i planarbetet och en utredning för 

denna behöver upprättas. Eventuella mobilitetslösningar och andra åtgärder för 

flexibla P-tal behöver diskuteras under det kommande planarbetet.  

9. Offentlig service 
Behov av förskolor, skolor och annan offentlig service får hanteras i det fortsatta 

detaljplanearbetet. 
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10. Ekonomi 

Kostnader för detaljplanearbetet 

Innan detaljplanearbetet startas kommer att plankostnadsavtal upprättas mellan 

Finspångs kommun och exploatören. Plankostnaden debiteras enligt gällande taxa 

vid undertecknande av plankostnadsavtalet.  

Exploatören står för samtliga kostnader för upprättandet av detaljplanen samt 

erforderliga utredningar och underlag. 

Exploateringsavtal 

Innan detaljplanen antas kommer ett exploateringsavtal upprättas mellan 

Finspångs kommun och exploatören. I exploateringsavtalet kommer eventuell 

etapputbyggnad att styras, samt eventuellt andra saker som framkommer under 

planprocessen.  

11. Arbetssätt och organisation 

Planförfarande 

Detaljplaneprocessen föreslås kunna genomföras med standardförfarande. 

Bedömning av resursbehov 

Följande kompetenser bedöms behövas för planläggning: 

• Planarkitekt 

• Mark- och exploateringsingenjör 

• Arkitekt 

Tidplan 

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan kan påbörjas tidigast under år 2023, med 

antagande tidigast år 2025. 

12. Utredningar 

Preliminärt utredningsbehov 

Inför fortsatt detaljplanearbete bedömer förvaltningen att följande frågor behöver 

utredas vidare: 
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• Dagvattenhantering, inkl MKN Vatten och skyddsområde för Glan 

• Översvämningsrisk inkl. 100-årsregn med klimatfaktor 

• Översiktlig geoteknisk utredning 

• Utredning av ras- och skredrisk 

• Buller 

• Landskapsbild 

• Parkering / mobilitetslösningar 

• Trafik (ev.) 

• Kulturmiljö utifrån planförslag (ev.) 
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Dnr KS.2022.0368  

  

 

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

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

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Anmälan av E-förslag - Fritidsgård i Rejmyre 

 

Beskrivning av ärendet 

Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 

startar en fritidsgård i Rejmyre. Förslagsställaren anser att Rejmyre behöver en 

plats för ungdomar att vara på. 

 

E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och 

har fått sammanlagt 74 röster. 

 

Förslag till beslut 

1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan 

åter till kommunfullmäktige för beslut 
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Kommunfullmäktige 

Anmälan av E-förslag - Ny daglig verksamhet inom LSS 

Beskrivning av ärendet 

Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 

startar en ny daglig verksamhet inom LSS. Förslaget är att den nya verksamheten 

ska ha en estetisk inriktning. Enligt förslagsställaren saknas den typen av 

verksamhet idag samtidigt som hen anser att behovet av just en estetisk 

verksamhet är stort. 

E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och

har fått sammanlagt 73 röster.

Förslag till beslut 

1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan

åter till kommunfullmäktige för beslut

284



285



286



287



288



Kristina Langfos 

2022-08-23  1 (1) 

Dnr KS.2022.0553 
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Kommunfullmäktige 

Anmälan av E-förslag - Belysning på cykelbanan mellan 
Finspång och Sonstorp 

Beskrivning av ärendet 

Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 

ska installera belysning på cykelbanan mellan Finspång och Sonstorp. Enligt 

förslagsställaren är det många som använder sig av cykelbanan under tidiga 

mornar och sena kvällar 

E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och

har fått sammanlagt 71 röster.

Förslag till beslut 

1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan

åter till kommunfullmäktige för beslut
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Kommunfullmäktige 

Anmälan av E-förslag - Iläggningsbrygga i Skuten för 
fritidsbåtar 

Beskrivning av ärendet 
Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 
ska bygga en iläggningsbrygga för fritidsbåtar i sjön Skuten. Förslagsställaren 
skriver att det är många som under sommaren vill kunna lägga i sina båtar i 
Skuten men att det idag saknas en brygga för att underlätta iläggning och 
upptagning av båtar. 
E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och
har fått sammanlagt 99 röster.

Förslag till beslut 
1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan

åter till kommunfullmäktige för beslut
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Kommunfullmäktige 

Anmälan av E-förslag - Utveckling av området kring 
Tegelbackens demensboende 

Beskrivning av ärendet 

Ett E-förslag som gäller området kring Tegelbackens särskilda boende har 

inkommit. Förslagsställaren har följande förslag: 

1. Fortsätt med Detaljplan för fastigheten Östermalm 2:11 m fl.

2. Reservera området norr om Tegelbacken demensboende, med idag ett 30-tal

lägenheter, för framtida utbyggnad i samma stil (och höjd), inklusive plats för

uterum och besöksparkering.

3. Neka SBB:s planer på stora hyreskomplex i området.

E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och

har fått sammanlagt 104 röster.

Förslag till beslut 

1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan

åter till kommunfullmäktige för beslut
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Kommunfullmäktige 

Anmälan av E-förslag - säkrare in- och utfart samt större 
parkering vid Lotorps skola 

Beskrivning av ärendet 

Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun 

ska utöka antalet parkeringsplatser vid Lotorps skola. Förslagsställaren menar 

även att det behövs en säkrare in- och utfart till skolan. Det är många föräldrar 

som skjutsar sina barn och trafikmiljön runt skolan är livsfarlig för barnen, 

skriver förslagsställaren i sitt förslag. 

E-förslaget har varit publicerat på Finspångs kommuns webbplats i 90 dagar och

har fått sammanlagt röster 61 röster.

Förslag till beslut 

1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan

åter till kommunfullmäktige för beslut
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Kommunfullmäktige 

Anmälan av nytt medborgarförslag - Gång- och cykelväg 
över Skutenbron 

Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag som handlar om att bygga en gång- och 

cykelväg över Skutenbron. Förslagsställaren upplever att hennes önskemål om 

en sådan bro delas av många kommuninvånare. 

Förslag till beslut 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut
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Kommunfullmäktige 

Anmälan av nytt medborgarförslag - Se över normen för 
försörjningsstöd 

Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag som handlar om att se över och förändra 

normen för försörjningsstöd. Förslagsställaren hänvisar till att matpriserna har 

ökat den senaste tiden, och den försvårade situation som följer av det när 

försörjningsstödet inte följer den prisutvecklingen. 

Förslag till beslut 

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och

sedan åter till kommunfullmäktige för beslut
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