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ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2020-10-07 §§ 349-374 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   Datum när anslaget tas ner   

2020-10-12 

Förvaringsplats för protokoll  

  2020-11-03 

 Kommunhuset Finspång 

 

  

Plats och tid: 

 

Konferensrummet Glan, den 7 oktober 2020, kl. 13:00-16:40 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 

Hugo Andersson (C) 

Inge Jacobsson (M) 

Frida Granath (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) ersätter Jonny Persson (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Kristin Andersson (KD) 

Ralph Kronholm (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Stefan Carlsson (V) 

Ersättare: Bertil Senestad (S) ej närvarande 

Patrik Karlsson (S) ej närvarande 

Josefina Leo (S) ej närvarande 

Kristin Yderfors (C) 

Marie Johansson (KD) ej närvarande 

Mikael Wallin (L) 

Nathalie Pettersson (SD) 

Sven-Inge Eriksson (SD) 

Ingrid Westlund (V) 

 

Övriga 

deltagare: 

Monica Brodén (MP) insynsplats, Berit Martinsson (S) ordf. KF, Johan Malmberg 

kommundirektör, Maria Forneman kommunsekreterare 

Chefer och handläggare: A-C Ahl Vallgren, Maria Samson, Anette Asklöf, Helén 

Wallman, Åsa Karlsson, Annica Ottosson, Heléne From, Anders Wiklund, Linda 

Johansson, Zlatko Jankovic, Rita Jönsson, Cathrine Jerrhage, Magnus Pirholt, 

Joachim Samuelsson, Jane Hjelmqvist, Anna Karlsson, Rojyar Khalili, Madeléne 

Lundén, Praoelever: Rikard ,Anton, Tijana 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsens kansli, måndag 12 oktober, klockan 13.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

349 - 374 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Frida Granath (S) 
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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 349 

  

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 

Förvaltnings- och industrihus AB 

2020-§ 350 

  

Internbankens internräntepåslag 2021 2020-§ 351 

  

Renhållningsordning Finspångs kommun 2020-§ 352 

  

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll 2020-§ 353 

  

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och sammanträdestider 

2021  

2020-§ 354 

  

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 

sammanträdestider 2021 

2020-§ 355 

  

Riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2020 2020-§ 356 

  

Delårsrapport tertial 2 2020 2020-§ 357 

  

Internkontrollplan sektor social omsorg oktober 2020 2020-§ 358 

  

Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna - elbilar och 

brandsäkerhet 

2020-§ 359 

  

Planbesked Kolstad 2:50 & 2:70 2020-§ 360 

  

Skattesats 2021 2020-§ 361 

  

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 2020-§ 362 

  

Investeringsplan 2021-2023 2020-§ 363 

  

Prioriterade uppdrag 2020 2020-§ 364 

  

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 

Psoriasisförbundet 

2020-§ 365 

  

Kapitalisering av kommuninvest 2020-§ 366 
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Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa ArcGIS Urban 

(ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

2020-§ 367 

  

Arrende gällande fastigheten Högby 1:2 (parkering för 

vårdcentrum) 

2020-§ 368 

  

Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna Högby 1:2 och 

Läkaren 2 (Lidl parkering) 

2020-§ 369 

  

Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 2020-§ 370 

  

Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom 

förskoleverksamheten 

2020-§ 371 

  

Informationsärenden 2020-§ 372 

  

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna 2020-§ 373 

  

Delgivningar 2020-§ 374 
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2020-§ 349 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordföranden föreslår att ärende Utvecklingsmedel för digitalisering, sektor 

utbildning, lyfts bort från föredragningslistan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ärende Utvecklingsmedel för digitalisering, sektor utbildning, lyfts 

bort från föredragningslistan 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2020-§ 350   Dnr: KS.2016.0791 

 

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 
Förvaltnings- och industrihus AB 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 162 att ge förvaltningen i uppdrag att 

skriva fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av 

aktieägartillskott. 

FFIA:s pensionsåtagande är hanterat och övergick till kommunen i samband med 

bokslutet för 2016. 

Frågan om aktieägartillskott är väckt av bolagets styrelse för att skapa bättre 

långsiktiga förutsättningar för moderbolagets verksamhet. Styrelsen i FFIA har 

vidtagit olika åtgärder för en ekonomi i balans, varav detta initiativ är ett vid 

sidan av det ovan nämnda pensionsåtagandet samt övrig översyn av bolagets 

kostnader och intäkter. Parallellt med detta ärende så ska moderbolagets roll och 

ställning också utredas. Så länge FFIA har sin nuvarande roll menar ändå 

förvaltningen att åtgärden bör genomföras oavsett den kommande utredningens 

slutsatser. Detta utifrån att åtgärden både skapar förutsättningars för FFIA:s 

nuvarande verksamhet samtidigt som aktuellt lån är hanterat inför en eventuell 

avveckling av bolaget.   

FFIA har idag en låneskuld till kommunen på 35,3 mnkr. En del av låneskulden, 

10,8 mnkr, avser aktieköp och nyemission i dotterbolagen. Ränta för den delen 

av låneskulden är därför inte avdragsgill i bolaget och bolaget har inga intäkter 

som direkt kan matchas mot denna räntekostnad. Idag är det koncernbidraget 

från döttrarna som finansierar kostnaden. 

Moderbolaget erhåller årligen koncernbidrag från dotterbolagen men storleken 

på bidragen varierar beroende på dotterbolagens resultat och möjligheten att ge 

koncernbidrag. Avsikten med koncernbidragen är att möjliggöra en utveckling i 

det som är ändamålet med moderbolaget, dvs koncernsamordning, 

fastighetsförvaltning för småindustri och hantverk samt bidra till kommunens 

utveckling. 

Kvarvarande del av låneskulden, 24,5 mnkr, avser lån för fastighetsinvesteringar. 

Räntekostnaden för dessa lån täcks med bolagets hyresintäkter. Lånebeloppet 

matchar också väl värdet på bolagets fastigheter som har ett bokfört värde på 

24,8 mnkr och ett marknadsvärde på 26,3 mnkr. 

Ett sätt att skapa långsiktiga finansiella förutsättningar för bolaget är att 

omvandla den del av låneskulden som finansierat aktieköp och nyemissioner till 

ett ovillkorat aktieägartillskott från kommunen. Aktieägartillskottet är inte tänkt 
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som ett driftbidrag för att täcka underskott utan som ett kapitaltillskott för att 

förbättra bolagens långsiktiga förutsättningar. Att tillskottet är ovillkorat innebär 

att det inte finns några förväntningar på bolaget att tillskottet ska betalas tillbaka, 

det blir en del av bolagets egna kapital och hos kommunen ökar tillgången i 

aktier och andelar. 

 

För kommunen innebär detta att långfristiga fordringar på koncernföretag 

minskar med 10,8 mkr medan till aktier och andelar ökar med samma belopp. 

Kommunens nettoupplåning ökar men kommunen kan samtidigt välja att 

amortera motsvarande belopp beroende på kommunens likvida situation. Ett 

sådant beslut fattas inom ramen för den löpande finansförvaltningen. 

Konsekvensen för kommunen blir ett bortfall av ränteintäkter på ca 200 tkr per 

år. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar avslag till 

förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att Finspångs kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB på 10 805 000 kronor 

2. Att Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB amorterar 10 805 000 

kronor av sin låneskuld till kommunen. 

3. Att Finansieringen av kommunens ökade räntekostnad på ca 200 000 

kronor sker inom finansenhetens budget. 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 351   Dnr: KS.2020.0530 

 

Internbankens internräntepåslag 2021 

Beskrivning av ärendet 

När kommunen lånar ut medel till de helägda bolagen i kommunkoncernen krävs 

ett räntepåslag utöver den faktiska lånekostnaden. Detta beror på EU:s regler om 

statsstöd, det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel 

genom att subventionera deras finansiering. Villkoren för bolagens finansiering 

ska vara marknadsmässiga och motsvara de villkor bolagen skulle få om de var 

fristående från kommunen.  

Dessutom måste kommunen ta hänsyn till skatteverkets regler för 

internprissättning, det är inte tillåtet att ta ut för hög avgift från bolagen, då det 

kan ses som skatteplanering eller överföring av vinstmedel. 

I dagsläget sker all upplåning via kommunens internbank och alla bolag betalar 

samma påslag på 35 punkter enligt kommunstyrelsen beslut 2014-02-10 § 66. 

Undantag gäller för lån hänförliga till VA- och renhållningsverksamheten som 

på grund av självkostnadsprincipen endast har ett påslag på 10 punkter för att 

täcka administrativa kostnader. 

Det nuvarande påslaget bygger inte på någon modell eller några 

marknadsmässigt framtagna villkor utan på en jämförelse med andra kommuner. 

Försök har gjorts att få offert från flera affärsbanker för att skaffa en bild över 

hur marknadsmässiga villkor faller ut för våra bolag. Detta är dock inte intressant 

för dem då det inte är aktuellt med något affärsavslut. 

Kommunen har därför valt att anlita Söderberg & Partners som erbjuder en 

modell för individuell beräkning av påslaget utifrån varje bolags förutsättningar. 

Modellen bygger på  

1. Marknadsräntor  

2. Aktuell ränte- och kapitalbindning i låneportföljen 

3. Finansiella nyckeltal 

4. Nyckeltal från jämförelsematerial 

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. 

Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar 

upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta 

erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan 

upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika 

kreditkategorier erhålls en bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för 

olika löptider. 
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För att identifiera hur stort påslaget skall vara för det enskilda bolaget används 

finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för utvärdering av 

kreditvärdigheten. 

Som jämförelsematerial för bolagen används data från Statistiska Centralbyrån 

(SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag inom den offentliga 

sektorn.  

Följande tre nyckeltal används:  

• Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande 

till balansomslutning vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång 

sikt  

• Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i 

förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka 

räntekostnader samt ger en bild av skuldsättningen  

• EBIT/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till 

balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet  

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets 

finansiella status och kreditvärdighet ur olika perspektiv.  

Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 

5 poäng och den 80:e percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen 

ger lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat för samtliga tre nyckeltal kan således 

maximalt 30 poäng uppnås. 

Resultatet av beräkningarna ger följande räntepåslag beräknat på 2019 års 

nyckeltal: 

Bolag Soliditet 

Räntetäck-

ningsgrad 

EBIT/ 

Tillgångar Poäng 

Ränte-

påslag 

Finspångs Förvaltnings- och 

Industrihus AB 17,2% 2,5 3,8% 16,2 0,42% 

Finspångs Stadsnät Finet AB 13,5% 0,7 1,2% 4,4 0,60% 

Finspångs Tekniska Verk AB 

(exkl VA) 28,4% 2,1 5,1% 20,4 0,35% 

Vallonbygden AB 

(marknadsvärde fastigheter) 56,0% 1,7 1,5% 15,5 0,43% 

 

 

Konsekvensen av förslagen förändring till räntepåslag framgår av tabellen nedan. 

Bolag Lånebelopp 

Ökad 

marginal Årskostnad 

Vallonbygden 

500 000 

000 0,08% 400 000 

Finet 68 056 000 0,25% 170 140 
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FFIA 30 305 000 0,07% 21 214 

Finspångs 

Tekniska Verk 

316 160 

000 0,00% 0 

 

Avsikten är att göra förnyade beräkningar inför varje nytt budgetår baserat på 

föregående årsbokslut. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar avslag till 

förvaltningens förslag till beslut. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att internräntepåslagen i internbanken för 2021 ska vara differentierade 

enligt framtagen modell och uppgår till 35 punkter för Finspångs 

Tekniska Verk AB, 42 punkter för Finspångs Förvaltnings- och 

Industrihus AB, 43 punkter för Vallonbygden AB och 60 punkter för 

Finspångs Stadsnät Finet AB.  

2. Att för den del av lånen som avser VA- och renhållningsverksamheten 

inom Finspångs Tekniska Verk AB tillämpas oförändrat påslag om 10 

punkter för att täcka kommunens administrativa kostnader för 

internbanken. 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

- - - - - 
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2020-§ 352   Dnr: KS.2020.0760 

 

Renhållningsordning Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Under augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (2020:614) i kraft. 

Ändringarna är bland annat att terminologin ändras, det införs flera 

förtydliganden av hur avfallshantering ska ske och vem som bär ansvaret för att 

avfall omhändertas på ett hållbart och korrekt sätt. Med anledning av att den nya 

avfallsförordningen antagits i Sverige och krav ställs att varje enskild kommun 

ska tillhandahålla ett system för att samla in matavfall från hushåll från och med 

januari 2021 behöver renhållningsföreskrifterna i Finspångs kommun att förnyas. 

Finspångs kommun kommer vid årsskiftet erbjuda kommuninvånare att separera 

matavfall i separat emballage, som slängs ihop med övrigt avfall och sedan 

sorteras på förbränningsanläggningen. Matavfallet kommer omhändertas och 

biologisk behandling kommer ske. 

Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med FTV granskat och reviderat 

Finspångs kommuns nuvarande renhållningsordning för att den ska 

överensstämma med Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2020:614), 

de mest centrala bestämmelserna vid framtagandet av lokala avfallsföreskrifter.   

Ändringar som föreslås för Finspångs lokala renhållningsordning presenteras 

bilaga 1. De mest betydande ändringarna som föreslås är följande: 

- En uppdaterad ordlista där bland annat matavfall beskrivs och 

uppdateringar enligt nya avfallsförordningen (2020:614)  

- Ansvarsområdet för godkännande av undantag har flyttats från 

renhållaren till bygg- och miljönämnden, den nämnd som har delegation 

att pröva undantag från miljöbalken (1998:808) och dess förordningar. 

Detta innebär att ärenden som tidigare inte varit avgiftsbaserade nu 

kommer med i bygg och miljönämndens taxa. Detta kan komma att väcka 

reaktioner hos medborgare, samtidigt är det inte renhållaren som kan göra 

bedömningar om undantag från renhållningsordning utan det är 

tillsynsmyndighet som bör göra dessa bedömningar.  

- Förlängt hämtningsintervall som man tidigare kunde få beviljat om man 

omhändertagit eget matavfall (egen kompostering) föreslås att ej kunna 

beviljas längre, alltså att hämtning av restavfall kommer ske varannan 

vecka – oavsett om man har kompostering på egen fastighet eller ej. Egen 

kompostering är alltså tillåtet. Anledningen till att förlängt 

hämtningsintervall ej bör beviljas grundar sig på att även om man har 

kompost på egen fastighet kommer man slänga visst matavfall i separat 

emballage och således behöver det hämtas varannan vecka för att dra 

nytta av den biologiska nedbrytningen och omvandlingen till biogas. 

Skulle förlängt hämtningsintervall kunna beviljas ligger avfallet i 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 11 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

avfallskärlet och bildar biogas som inte omhändertas. Enligt 

avfallsmottagaren är det inte gynnsamt om avfallsinsamling sker mer 

sällen än varannan vecka. Därav föreslås att förlängt hämtningsintervall i 

fortsättningen ej ska kunna beviljas. Dessutom kommer hämtning av 

avfall att förenklas för sopbilar, om alla hushåll har samma 

hämtningsintervall, eftersom sopbilarna med stor sannolikhet trots allt 

passerar hushåll med förlängt hämtningsintervall, således blir det ingen 

större miljövinst i att tillåta förlängt hämtningsintervall på grund av färre 

hämtningar då sopbilen ändå, högst troligt, åker förbi.  

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 

att en ny Finspångs kommuns renhållningsordning ska antas, inte bara godkänna 

föreslagna ändringar, och att den gamla renhållningsordningen som togs av 

kommunfullmäktige 26 mars 2014 ska upphävas. 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta Finspångs kommuns renhållningsordning 

2. Att upphäva den gamla renhållningen för Finspångs kommun som antogs 

2014-03-26 av kommunfullmäktige, § 69, diarienummer 2013.0233.450 

- - - - - 
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2020-§ 353   Dnr: KS.2016.0805 

 

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll 

Beskrivning av ärendet 

Mellan 2014 och 2018 arbetade en parlamentariskt sammansatt grupp med en 

översyn av den kommunala bolagskoncernen. Gruppen arbetade framför allt med 

att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, men också med att 

övergripande belysa ett antal frågar avseende koncernen. Gruppens 

överväganden finns beskrivna i bifogat PM.   

Ägardirektiven fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014, men har 

under våren 2020 reviderats och på nytt fastställts. Vidare beslutade 

kommunstyrelsen den 24 februari 2014 om ett utökat uppdrag avseende översyn 

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

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

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

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

avdelningen.  

I samband med att utredningsgruppen redovisade sina slutsatser beslutade sedan 

kommunstyrelsen den 26 mars 2018:   

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

utvecklad ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i 

enlighet med koncerngruppen överväganden 

 

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

finansieras 

 

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

ska organiseras i framtiden  

 

Förvaltningen har därefter återkommit med ett ärende avseende köp från de 

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

styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om lösningen är förenlig med 

Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Utredningen bedömde att 

fastighetsförvaltningen behöver organiseras om, inte minst utifrån LOU, men 

också utifrån behovet av att utveckla den strategiska styrningen av 

fastighetsfrågorna. Den 25 mars 2019 beslutade således kommunstyrelsen om en 

organisationsförändring avseende fastighetsförvaltningen där verksamheten ska 

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

verkställt fullt ut.  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 13 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Vad som nu kvarstår avseende utredningen om köp från kommunala bolag är att 

belysa frågan om kommunens köp från Finspångs Tekniska Verk. Denna fråga 

bör hanteras i separat ärende.  

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

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

till att omfatta moderbolagets roll och ställning. En sådan utredning behöver 

belysa ett antal perspektiv som rör moderbolagets näringslivsuppdrag, men också 

roll som ägare av näringslivsfastigheter.  

 

Annat som bör belysas är frågor som direkt knyts till koncernbildningen. 

Exempel på sådana är aktieinnehavet i CNG Holding AB och CNG AB, 

aktieinnehavet i dotterbolagen, tillgångarna i form av fastigheter, inte minst i 

Rejmyre, hantering av befintliga lån, möjligheten till skattemässiga dispositioner 

samt frågor om koncernbidrag och utdelning. Vid sidan av ovanstående behöver, 

oavsett koncernbildningens vara eller icke vara, strukturer och system för 

styrning och samordning av bolagen belysas parallellt med utredningen avseende 

moderbolagets roll och ställning.  

 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar med 

hänvisning till det som framkommit i texten i utredningen samt i ärende 

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspång Förvaltnings- och industrihus 

AB och ärende Internbankens internräntepåslag 2021; 

”Att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att påbörja en överföring 

av FFIA:s olika verksamhetsdelar till lämplig förvaltningssektor och övriga 

bolag för att möjliggöra en ordnad avveckling av bolaget (FFIA).” 

 

Hugo Andersson (C), med instämmande av Ulrika Jeansson (S), yrkar avslag till 

Torgny Maurers (SD) yrkande och bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning avseende 

moderbolagets och koncernens roll och ställning i enlighet med 

ovanstående inriktning  

2. Att utredningen presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 14 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 15 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 354   Dnr: KS.2020.0881 

 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 

verksamhetsåret 2021. 

  

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande samt 

ekonomi- och styrningsavdelningen.  

Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 

som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 

handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 

uppföljningsrapporter. 

 

Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 
 

Förslaget är att det kommer att vara 14 kommunstyrelsesammanträden under 

2021, alla förlagda på onsdagar kl. 13.00. 

Föreslagna datum är: 20 januari, 10 februari, 3 mars, 31 mars, 14 april, 5 maj, 26 

maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 24 november och 8 

december. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 till: 20 januari, 

10 februari, 3 mars, 31 mars, 14 april, 5 maj, 26 maj, 9 juni, 25 augusti, 

22 september, 6 oktober, 27 oktober, 24 november och 8 december 

- - - - - 

 

 
 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 16 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 355   Dnr: KS.2020.0882 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 

verksamhetsåret 2021. 

  

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.  

Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 

som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 

handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 

uppföljningsrapporter. 

 

Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 
 

Förslaget är att det kommer att vara 10 kommunfullmäktigesammanträden under 

2021, alla förlagda på onsdagar kl. 16.00. 

Föreslagna datum är: 27 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 

15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 till: 27 

januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20 

oktober, 17 november och 15 december 

 

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 17 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 356   Dnr: KS.2020.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2020 

Beskrivning av ärendet 

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 

pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det 

vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten 

enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar 

alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. 

Händelser under augusti: 

Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under augusti. Under månaden 

fortsatte aktiemarknaden att stiga, framförallt med stöd av signaler om att den 

ekonomiska återhämtningen i världen fortsätter. Stockholmsbörsen har stigit med 

3,7% under månaden vilket har påverkat kommunens pensionsportfölj positivt. 

 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 15%, att jämföras med 12% i juli. 

Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av augusti till ca 65,2 

mnkr, en ökning med 0,6%. 

 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

 

Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mnkr baserat på då aktuella 

marknadsvärden. Utvecklingen i slutet av augusti visar nu på en negativ 

värdeutveckling av portföljen med -3,3 mnkr sedan årsskiftet, en förbättring i 

värderingen med 0,7 mnkr sedan juli. 

 

Under våren har kommunen säkrat pensionsportföljen genom att minska andelen 

aktier och istället placerat i säkrare värdepapper. Försäljningarna innebär 

reaförluster och negativa resultatposter för återföring av marknadsvärderingar 

med 3,8 mnkr.  Posterna påverkar finansenhetens resultat för 2020 och utgör en 

stor osäkerhetspost i kommunens prognosarbete.    

 

Under augusti månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 5% 

till 7% men med en fortsatt försiktig risknivå som grund: 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 18 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
Fördelning i portföljen i slutet av augusti: 

 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2020 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 19 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 357   Dnr: KS.2020.0962 

 

Delårsrapport tertial 2 2020 

Beskrivning av ärendet 

2020 har varit ett speciellt år och mycket av det strategiska och vardagliga 

arbetet har handlat om corona. Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 

2019 om en ny styrmodell. Från och med 2020 är utgångspunkten för budgetplan 

och verksamhetsutveckling är de 17 globala målen i Agenda 2030. 

Finspångs kommuns krisledning aktiverades den 11 mars då de första fallen av 

covid-19 påträffades i länet. Uppdraget att säkra bland annat information, 

skolgång och vård har krävt många resurser både då det gäller chefer och andra 

nyckelpersoner. Varsel har intensifierats i Finspång under hösten men 

konkurserna i regionen har varit färre jämfört med föregående år men det finns 

en oro för att konkurserna kommer att öka när de olika statliga stöden fasas ut. 

Arbetslösheten i Finspång har ökat jämfört med 2019 men har än så länge inte 

nått de nivåer som kommunen hade 2018. 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret 

visar ett resultat om 21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. 

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar 

balanskravet 2020. Kommunens resultat per sista augusti var 40,8 mnkr vilket är 

29,4 mnkr högre än samma period föregående år.   

Större delen av överskottet i årsprognosen beror på extra generella statsbidrag på 

grund av pandemin. Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett 

underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, utbildning och 

vård och omsorg. I jämförelse med prognosen i majrapporten har underskotten 

minskat med 4,6 mnkr för dessa sektorer. 

Bolagen prognostiserar tillsammans en vinst om 36,5-38,5 mnkr.  

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms utifrån 

dagens kunskap uppfyllas vid årets slut. 

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning redovisas inte i 

denna delårsrapport. När man inför en ny styrmodell så kräver det lednings- och 

stödresurser. Att införa denna nya styrmodell på det sätt som normalt skulle skett 

har inte varit möjligt på grund av pandemin.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna delårsrapporten, tertial 2 2020 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 20 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 358   Dnr: KS.2020.0337 

 

Internkontrollplan sektor social omsorg, oktober 2020 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen för oktober 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

 

Sammanställningar av placeringar samt kostnader, barn och unga, tertial 2 

2020 

Kontrollerna visar: 

Kostnaden för tertial 2 ligger högre än tertial 1 men lägre än motsvarande period 

föregående år. Antalet placeringar för tertial 2 ligger något lägre än för tertial 1 

men antalet individer är ungefär detsamma. Fördelningen av placeringarna på 

olika placeringstyper ligger ungefär i nivå med tidigare mätperiod, nätverkshem 

sticker dock ut något genom att antalet har sjunkit relativt mycket.  
 

Följande åtgärder redovisas:  

Handläggarna har mycket fokus på uppföljning och är väl uppdaterade på sina 

ärenden. Arbetet fokuserar fortsatt mycket på att involvera barnen och 

ungdomarnas nätverk, enligt metoden Signs of safety. Individ- och 

familjeomsorgens mottagningsfunktion kommer att stärkas med en person vilket 

kommer att ge handläggarna mer tid till pågående ärenden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll social omsorg, oktober 

2020 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 21 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 359   Dnr: KS.2020.0875 

 

Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna - elbilar och 
brandsäkerhet 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende rubricerat som en fråga. 

Varför följer inte kommunen riktlinjerna från räddningstjänsten? 

Sverigedemokraterna yrkar att förvaltningen skyndsamt efterföljer 

räddningstjänstens krav att flytta elbilarna i garaget, med dess laddningsaggregat, 

så nära utfart som möjligt och snarast anskaffar larm, då det är stor risk att ha 

elbilar längst in i ett garage. 

Utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon har växt snabbt under de senaste 

åren och det förekommer laddstationer i många parkeringsgarage och 

anläggningar runt om i landet. Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon 

även ett nytt egenskapskrav i plan och bygglagen och krav kommer under 2021 

på installation av ledningsinfrastruktur vid uppförande av nya byggnader samt 

retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader.  

I och med utvecklingen av elfordon på marknaden så har det medfört en generell 

efterfrågan på riktlinjer för laddplatser i garage med avseende på 

brandsäkerheten. Sådana riktlinjer finns emellertid inte framtagna i nuläget vilket 

innebär att räddningstjänster rekommenderar att olika brandsäkerhetsåtgärder 

vidtas. Trots risker finns det fördelar med elfordon. Bränder i elfordon har hittills 

inträffat i ett fåtal fall, även på en global nivå, och det är väldigt få fall där brand 

uppkommit i samband med laddning. 

Sektor samhällsbyggnad, fastighetsavdelningen, är förvaltare av kommunhusets 

garage där det är installerat laddinfrastruktur och parkering av elfordon sker. 

Fastighetsavdelningen för diskussioner med räddningstjänsten och har tagit del 

av rekommendationer kring brandsäkerheten i garaget. Utifrån givna 

rekommendationer pågår utredning om vilka åtgärder som ska genomföras eller 

om det finns annan lämpligare plats för laddning av de elfordon som idag är 

placerade i kommunhuset garage. 

 

Yrkande 

Kai Hallgren (SD), med instämmande av Torgny Maurer (SD), yrkar bifall till 

deras initiativärende. 

 

Hugo Andersson (C), med instämmande av Ulrika Jeansson (S), yrkar bifall till 

förvaltningens förslag att anse initiativärendet besvarat med ovan skrivna text. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 22 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen anser att initiativärenden är besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anse initiativärendet besvarat 

Reservation 

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

Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 23 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 360   Dnr: KS.2020.0895 

 

Planbesked Kolstad 2:50 & 2:70 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna 

Kolstad 2:50 samt Kolstad 2:70. Planbeskedet avser prova möjligheten att 

upprätta 100 enbostads-, rad-, par- och/eller kedjehus på fastigheterna.  

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.  

 

Tidigare ställningstaganden 

Området är utpekat som ett utvecklingsområde i den aktuella översiktsplanen 

med benämning U1, Stråket Finspång – Norrköping. Området är även utpekat 

med bysatsningar inom utvecklingsområdena.  
 

Förutsättningar 

I området finns ett mindre område som är utpekat som klass2-område i 

naturvårdsprogrammet. Det utpekade området ligger även i en trakt med mycket 

höga naturvärden. Eventuella naturvärden behöver utredas vidare under en 

eventuell detaljplaneprocess.  

Inga andra riksintressen finns i närområdet förutom det riksintresse för 

yrkesfiske som Glan har.  

Fornlämningar inom området finns potentiellt och behöver utredas för att 

klargöra huruvida det är fornlämningar eller inte, samt dess bevarandevärde.  

Den landskapsbild som finns på platsen kommer endast att förstärkas då det i 

anslutning till fastigheterna Kolstad 2:50 och 2:70 redan ligger ett liknande 

område (Solkklint) som det har sökts planbesked för.  

Störningar / risker 

Buller från riksväg 51 samt det farligt gods som framförs på denna väg behöver 

ses över i en eventuell detaljplaneprocess.  

Översvämningsrisk inom området är främst från Glan om sjönivån skulle öka vid 

exempelvis 100-års regn.  

Risker med att MKN för vatten inte hålls behöver ses över i ett eventuellt 

planarbete och grundläggande är att den eventuella detaljplanen inte får försämra 

statusen på Glan.  

Området ligger inom ett vattenskyddsområde, varpå detta är någonting som 

behöver beaktas i eventuellt detaljplanearbete.  

Teknisk försörjning 

Det är i dagsläget inget verksamhetsområde på platsen och VA behöver då lösas 

på ett eller annat sätt. Exempelvis som det löses i Solklint med vattentillförsel 

från Nodra.  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 24 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Gator och trafik 

Inom planområdet finns befintliga vägar som kommer att behöva uppdateras 

samt att fler gator kommer att behöva anläggas för att kunna tillgodose det antal 

bostäder som planbeskedet avser. I anslutning till planområdet finns 

kollektivtrafik med busshållplatser norr om det utpekade området samt öster om 

området Solklint. Även gång- och cykelväg finns fram till planområdet längsmed 

riksväg 51.  

Motiverat ställningstagande 

Förvaltningen ställer sig positivt till att genomföra planläggning enligt ansökan 

om planbesked. Detta stärks av att det i översiktsplanen är ett utpekat område för 

både utvecklingsområde samt bysatsningar inom detta utvecklingsområde.  

Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag. Beslut 

om att anta detaljplanen bedöms kunna tas under år 2022-23. Avtal ska tecknas 

mellan fastighetsägaren och Finspångs kommun för att reglera planarbetets 

kostnader.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja planbesked för fastigheterna Kolstad 2:50 och Kolstad 2:70 

för planläggning av bostäder.  

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

11§ plan- och bygglagen, när detaljplanehandlingar är upprättade.  

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 25 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 361   Dnr: KS.2020.0852 

 

Skattesats 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för 

år 2021 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta 

ställning till skattesatsen före november månads utgång.  

Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per 

skattekrona för 2021.  
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att den kommunala skattesatsen för 2021 fastställs till 22:15 per 

skattekrona. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 26 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 362   Dnr: KS.2020.0401 

 

Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till strategisk plan 2021-2023 och budget 2021, utförligare 

information om ärendet kommer i nästa sammanträdes protokoll då 

kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet. 
 
 

Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut 

nästa möte 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Att omfördela medel inom sektor samhällsbyggnad till en ny resurs (en 

årsarbetare) till bygg- och miljöenheten för tillsyner och bygglovsärenden  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

2. Att anta förslaget till budget år 2021 och strategisk plan 2021-2023.  

 

Investeringar: 

3. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2021 till 165 miljoner kronor 

och att 100 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad 

låneram. 

4. Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2021. 

5. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 

2021 

6. Att fastställa investeringsvolymen till 165 miljoner för 2022-2023. 

7. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 

investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor 

inom respektive anslagsområde.  

 

Koncernen: 

8. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1530 miljoner kronor.  

9. Att bevilja en utökad låneram för Finet med 30 miljoner kronor från och 

med år 2021. 

10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat 

låneram.  

 

Verksamheten: 

11. Att avsätta 1000 tkr till flygfotografering och kartering år 2021 till 

kommungemensamma kostnader 

12. Att avsätta 500 tkr till omställningsmedel personal år 2021 och från och 

med 2022 avsätta 1980 tkr till kommungemensamma kostnader  
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13. Att från och med år 2021 avsätta 1000 tkr till arbete med vision 30/35 

som läggs till kommungemensamma kostnader 

14. Att avsätta 1500 tkr till aktiva åtgärder för att minska 

ungdomsarbetslösheten år 2021 som läggs till kommungemensamma 

kostnader. 

15. Att från och med 2021 avsätta 3000 tkr till elever med särskilda behov i 

skolan som läggs till kommungemensamma kostnader. 

16. Att från och med 2021 avsätta 8500 tkr som anslag till sektor vård och 

omsorg. 

17. Att från och med 2021 avsätta 700 tkr som anslag till en äldrekurator 

inom sektor vård och omsorg. 

18. Att från och med 2021 avsätta 1300 tkr som anslag för en extra satsning 

inom sektor social omsorg.  

19. Att från och med 2021 upphäva tidigare beslut om medel med 990 tkr för 

utvecklingspott gymnasieskolan. Samtidigt upphäva tidigare beslutade 

riktlinjer. 

20. För att nå resultatmålet för 2021 så läggs en generell anpassning för 

sektorerna exklusive sektor utbildning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 363   Dnr: KS.2020.1012 

 

Investeringsplan 2021-2023 

Beskrivning av ärendet 

Det föreslås att 2021 års investeringsram fördelas till nedanstående poster:  

 

Investeringsanslag År 2021

Exploatering för boende och näringsliv 15 000
Exploatering Dalsberg *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022

Exploatering Grosvad 1:3 *) X fördelas 2 år, med i inv.anslag för år 2021- 2022

Strategiska mark-/fastighetsförvärv bl a förbifart rv51 utifrån översiktsplan 4 000

Klimat- och miljöanpassning 150
Specificerade belopp 150

Solceller på kommunala fastigheter X

Miljöutvecklingspott 150

Offentliga miljöer 750
Upprustning grustennisbanor Grosvad 250

Upprustning befintlig lekplatser/lekplatslyft västra Finspång 500

Samhällsskydd 6 000
Sekretessbelopp totalt 6 000

Basbil räddningstjänsten X

Infrastruktur 29 050
Sekretessbelopp totalt 23 750

Specificerade belopp 5 300

Asfaltering 2 800

Reinvesteringar broar 200

Parkeringsstrategi 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022

Bergslagsvägen gångfartsområde etp 2 /torgmiljöer i centrum X fördelas 2 år, med i inv.anslag för åren 2021- 2022

Trafiksäkerhetsåtgärder gatuvägsnät 800

GC-väg Viggestorp fr v215 till GC-väg Torstorp X

Tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser 500

Nytt hållplatsläge Gröna vägen X

Nytt hållplatsläge Skatglädjen-Hårstorp X

Rv51-Skäggebyvägen korsningsåtgärder 500 fördelas 2 år, med i inv.anslag åren 2021- 2022

Sammanställning av investeringsobjekt 2021 och 

investeringsanslag år 2022-2023
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Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och 

för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.  

Markeringen X står för att kalkyl saknas, förslag på lösningsalternativ ska 

presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver 

inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med 

X med förslag på hur medlen ska användas. 

Listan innehåller objekt som fördelas på 2 år, med investeringsanslag för 2021-

2022.  

 

Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut 

nästa möte 

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta 

investeringsobjekt 

2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av 

kommunstyrelsen när förvaltningen lämnat in projektbeskrivning 

och kalkyl för projektet. 

Fastighetsinvesteringar 100 550

Specificerade belopp 17 000

Sekretessbelopp totalt 83 550

Över ramReinvesteringar/energieffektiviseringar 13 500

Förstärka badhusets livslängd Arena grosvad  1 000

Maskinhall Grosvad 1 000

Saknas eller dåliga automatlarm/utrymningslarm skolor/förskolor 500

AME-lokaler X

Ny förskola Lotorp -  6 avd X

fördelas 2 år, med i inv.anslagen år 2021- 2022

Tillbyggnad Hällestadgården X

Jourboende X

Nytt Säbo 100 platser **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslagen år 2021- 2023

Ny grundskola tätort F-6 inkl särskola F-6, träningsskolan1-9 (10) X

Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola **) 500 fördelas 3 år, med i inv.anslag åren 2021-2023

Verksamhetens investeringar 13 500

Div investeringar i sektorerna inom ram 9 000

Digitaliseringspott till förfogande (beslutas av KS) 750

IT-investeringar 3 750

Summa 165 000

Investeringsanslag 2022 165 000   

Investeringsanslag 2023 165 000   

*) Exploatering Dalsberg och Grosvad 1:3 finansieras med 11 mnkr från 2021 år investeringsanslag. 

Resterande del av kostnaden på 11 mnkr för 2021 finansieras från tidigare 

års investeringsanslag för "exploatering för boende och näringsliv".

**) Fastighetsinvesteringar i "Nytt Säbo" och i "Ombyggnation Bergska skolan - samlad gymnasieskola" 
år 2021 avser projekteringskostnader.
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3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till 

kommunfullmäktige för beslut 

4. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 13,5 miljoner kronor som avsats för 

reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll i 

kommunens fastigheter.  

5. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 9 miljoner kronor som avsatts för 

sektorernas investeringar. 

6. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda 

projekt inom ramen för 3,75 miljoner kronor som avsatts för IT-

investeringar. 

7. Att kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel i 

digitaliseringspotten löpande under året. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 364   Dnr: KS.2020.1030 

 

Prioriterade uppdrag 2021 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån målen i strategiska planen beslutas vid ingången av varje år ett antal 

prioriterade uppdrag i syfte att uppfylla de beslutade målen. 

 

S, C och KD har tagit fram förslag till prioriterade uppdrag för 2021.  

 

Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut 

nästa möte 

1. Att fastställa förslag till prioriterade uppdrag för 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 365   Dnr: KS.2020.0794 

 

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 
Psoriasisförbundet 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 14 december 1983 (SN.127.83) att ersätta 

psoriasisföreningen med ett bidrag. Psoriasisförbundet startade en lokal förening 

med behov av en lokal. Kommunfullmäktige beslutade 1984.2 §19 dnr 090.871 

att ställa 29 800 kronor till socialnämndens förfogande för täckande av kostnader 

för lokal. Kommunen tecknade 2007-06-01 ett hyreskontrakt på en lokal till 

föreningen. 

 

Förvaltningen föreslog Socialnämnden 8 september 2005 att avslå 

Psoriasisförbundets ansökan om subvention av behandling som bedrivs genom 

förening om kompletterande föreningsbidrag som Socialnämnden beslutade den 

20 september 2005 (SN.05.0095/704) att bevilja Psoriasisförbundets ansökan. 

 

Finspångs kommun har under många år beviljat ersättning till Psoriasisförbundet 

för behandlingsassistent, lokal till verksamheten samt ett föreningsbidrag. 

 

Under 2020 har ersättningsnivåerna ifrågasatts då Psoriasisförbundet erhåller 

mer ersättning än övriga föreningar. Finspångs kommun står även för hyran av 

en föreningslokal på Högby-Center som används av Handikappföreningarna i 

Finspång. 

 

 

Ersättningar till handikappföreningarna i Finspångs kommun 2019 och 2020.  

Handikapporganisationer Beslut för 2019 Beslut för 2020  

DHR 1 400 2000 

FUB 3 200 3500 

Diabetesföreningen 2 800 3000 

PSO 1 500 1500 

Neuroförbundet 2 000 2500 

RMR i Finspång 2 900 3000 

Synskadades Riksf. Fins.   1500 

 

 

Psoriasisförbundet har en behandlingsassistent anställd med lönebidrag där 

kommunen över tid stått för mellanskillnaden mellan lön och lönebidrag. För 

2020 är bidraget för behandlingsassistent 52 500 kr och för lokalen 66 240 kr. 
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Under det senaste året har ersättningen för psoriasisföreningens lokal och 

behandlingsassistent ifrågasatts. Dels genom att Finspångs kommuns 

ersättningar till föreningarna bör grunda sig på likvärdighet. Dels genom att 

Finspångs kommun ser att ersättningen för behandlingsassistent för behandlande 

åtgärder inte är en kommunal angelägenhet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att upphäva tidigare beslut KF1984.2 §19 dnr 090.871  

2. Att avslå ersättning från 2021 och framledes för behandlingsassistent 

3. Att eventuell ersättning från 2021 sker genom föreningsbidrag 

  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 366   Dnr: KS.2020.0935 

 

Kapitalisering av kommuninvest 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Finspångs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal 

värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen.  

Finspångs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 

4 100 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta 

funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har 

därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i 

att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 

återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 

Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp 

av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 

samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del 

av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala 

motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. För Finspångs 

kommun innebär det att insatsen täcker hela inbetalningen för 2020 och merparten 
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av inbetalningen 2021, inbetalningen 2021 blir 130 000 kronor. De två kommande 

åren blir inbetalningen 2 115 000 kronor per år med nuvarande invånarantal. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 

nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 

medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner 

och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha 

uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 

kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

 

2020 900  

2021 1 000  

2022 1 100  

2023 1 200  

2024 1 300  

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 

1 800 kronor per invånare för kommuner. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett frivilligt insatsbelopp om 4 100 000 kronor 

samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen.  

 

2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
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3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

4. Att Finspångs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 367   Dnr: KS.2020.0957 

 

Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa ArcGIS Urban 
(ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 

digitaliseringsmedel för att köpa till en modul, ArcGIS Urban, till GIS-

plattformen för att visualisera detaljplaner, byggprojekt och genomförande av 

översiktsplanen. 

ArcGIS Urban är ett webbaserat modelleringsverktyg för fysisk planering och 

fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. I verktyget kan 

kommunens olika projekt samexistera från översiktsplan till detaljplan och 

slutligen bebyggd miljö.  

 

Länk till kort demo av ArcGIS Urban: https://youtu.be/NxCkUEf2bIs  

Detaljplaner och projekt 

• Pågående och planerade detaljplaneprojekt visualiseras tillsammans med 

befintlig bebyggelse i en realistisk helhetsbild. 

• Exploateringsförslag blir enkla att förstå eftersom de kan upplevas 

interaktivt från gatunivå och med presentation av skugg- och siktanalys. 

• Stadens alla planprojekt samlas på ett och samma ställe. 

• Enkelt att kommunicera en gemensam lägesbild för alla intressenter. 

Medborgardialog 

• Verktyget kan användas som en kommunikationsplattform för dialog 

med medborgare. 

• Medborgaren kan själv vandra omkring i en interaktiv modell över 

staden, vilket underlättar förståelsen och främjar engagemang. 

Måluppföljning och beslutsstöd 

• Laborera med olika scenarier i 3D och se konsekvenserna av dessa. 

• Se förslag på hur staden behöver utvecklas för att tillgodose kommande 

befolkningsökning samt behov av nya bostäder och arbetsplatser. 

• Se hur den planerade bebyggelsen följer översiktsplanens intentioner. 

• Identifiera kommande behov på lång sikt, var kan det exempelvis 

behövas en ny skola om tio år. 

https://youtu.be/NxCkUEf2bIs
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• Använd interaktiva volymstudier för att presentera detalj- och 

översiktsplaner och ser hur de förhåller sig till övriga staden. 

• Analysera förutsättningar som översvämning, buller eller kultur-och 

naturvärden. 

Upplägg 

Ansvarig för projekt: Magnus Pirholt 

Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten 

ArcGIS Urban integreras med kommunens GIS-plattform GEOSECMA for 

ArcGIS och därmed får man tillgång till verksamhetsdata för fastigheter, 

detaljplaner, park- och grönytor och annan värdefull information.  

Leverantören kommer efter beslut i kommunstyrelsen att införa ArcGIS Urban 

tre steg: 

1. Förberedelse och förstudie 

2. Implementation: Utbildning och produktionssättning 

3. Uppföljning 

Ansökan 

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 330 000 kronor 

i utvecklingsmedel för införande av ArcGIS Urban för att kunna visualisera och 

därmed få en ökad förståelse internt inom kommunen och hos medborgare inför 

genomförande av olika stadsbyggnadsprojekt i Finspång. 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 400 000 kronor. Vid 

beviljande av ovan sökta summa (330 000 kronor) finns 70 000 kronor kvar. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja samhällsplaneringsenheten digitaliseringsmedel för införandet 

ArcGIS Urban (ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

under år 2020. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 330 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 368   Dnr: KS.2020.0936 

 

Arrende gällande fastigheten Högby 1:2 (parkering för 
vårdcentrum) 

Beskrivning av ärendet 

I samband med byggandet av Finspångs vårdcentrum har överenskommelse med 

Region Östergötland skett att personal på vårdcentrum ska ges möjlighet att 

parkera på kommunens parkering vid Lillsjöbäcken. För att göra detta möjligt 

har en ny detaljplan tagits fram för området och en upprustning av parkeringen 

(del av fastigheten Högby 1:2) pågår och beräknas vara färdigställd under hösten. 

Parkeringen ska få asfaltsbeläggning, förbättrad skyltning och belysning och 

knappt hälften av parkeringsplatserna är planerade för att fungera som parkering 

för anställda på Finspångs vårdcentrum, se bilaga.  

Utifrån ovanstående har diskussioner förts med Region Östergötland och ett 

förslag har tagits fram om att teckna ett avtal om lägenhetsarrende där Finspångs 

kommun upplåter 91 platser (cirka 1 800 kvm) av parkeringen under 10 år. 

Kommunen och Region Östergötland är överens att Region Östergötland 

tillträder parkeringarna efter det att parkeringen färdigställts. Tillträdesdag är 

bestämd till 2020-12-01. 

Region Östergötland betalar en marknadsmässig arrendeavgift om 180 000 kr 

per år till kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet arrendeavtal 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 40 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 369   Dnr: KS.2020.0937 

 

Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna Högby 1:2 och 
Läkaren 2 (Lidl parkering) 

Beskrivning av ärendet 

Under arbetet med projektering av Bergslagsvägen till gångfartsområde har 

kommunen fört diskussioner med Lidl om flera frågor: gestaltningen mellan 

Lidls parkering och Bergslagsvägen, utnyttjandet av parkeringsplatsen och 

varutransporter.  

Parkeringsytan mellan Lidl-butiken och Bergslagsvägen utgörs av både 

kommunal allmän parkering och Lids kundparkering och berör två fastigheter – 

Högby 1:2 som ägs av kommunen, och Läkaren 2 som ägs av Lidl. Idag upplevs 

uppdelningen mellan kommunens allmänna parkering och Lidls kundparkering 

som otydlig.  

Kommunen och Lidl har efter gemensamma diskussioner kommit överens om att 

tydliggöra uppdelningen av parkeringsytan och göra en viss justering så att 

kommunens samtliga parkeringar förläggs mot Bergslagsvägen, och Lidls 

parkeringar förläggs mot butiksbyggnaden.  

För att rättsligt säkra upp denna uppdelning är parterna överens om att teckna ett 

avtal om ömsesidig nyttjanderätt där vardera parten ges rätt att på den andres 

fastighet nyttja den yta som behövs för parkeringsändamål.  

Avtalet innebär att kommunen nyttjar cirka 1 200 kvm (röd markering i bilaga) 

av Lidls fastighet Läkaren 2 för allmän parkering, och Lidl utnyttjar cirka 1 000 

kvm (blå markering i bilaga) av kommunens fastighet Högby 1:2 för 

kundparkering. 

Ingen ersättning ska utgå med anledning av nyttjandet då ungefär lika stora 

områden nyttjas av parterna på varandras respektive fastigheter (ömsesidig 

nyttjanderätt). Avtalstiden är 10 år från och med 2020-12-31 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet nyttjanderättsavtal 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 41 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 370   Dnr: KS.2020.0858 

 

Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 

Beskrivning av ärendet 

Inom sektor vård och omsorg finns idag 34 korttidsplatser fördelade på fyra av 

sju särskilda boendeenheter, av dessa 34 är sex stycken växelvårdsplatser.  

 

Vid granskning av planering för brukare inneliggande på korttidsplats i januari 

2020, framkommer att 22 stycken av de brukare som finns på korttidsboende 

väntar på att få beslut om särskilt boende (SÄBO) verkställt. Endast sex brukare 

av 28 har en vid tillfället plan för återgång till ordinärt boende.  

 

I genomsnitt finns 29 brukare i kö i väntan på plats i SÄBO. Av dessa är det 22 

brukare som befinner sig på korttidsboende. 

 

2020 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj snitt 

Vårdboende 17 22 22 25 25 23 17 12 11 10 18,4 

Demensboende 7 7 5 7 9 16 12 13 17 13 10,6 

Kö till särskilt boende i Finspångs kommun aug -19 tom maj -20 

 

Samtidigt har Finspångs kommun haft i genomsnitt 40 dygn per månad med 

betalningsansvar utifrån att de är utskrivningsklara från slutenvård.  

 

I nuvarande organisation för korttidsboenden finns hinder i form av att flertalet 

platser finns i kommunens ytterområden. Detta medför långa resor för hälso- och 

sjukvårdspersonal men även direktleverans av hjälpmedel och upplevelsen av att 

ha långt till hjälp är hinder i nuvarande organisation.  

 

Genom att skapa ett hemgångsteam har Finspångs kommun aktivt valt 

inriktningen att som första alternativ bedriva vård och omsorg i ordinärt boende 

efter vistelse i slutenvård. Ett av syftena med hemgångsteamet är att minska 

ansökningar till korttidsboende. Detta går helt i linje med Sveriges kommuner 

och regioners spaning nationellt kring att erbjuda en trygg hemgång i samband 

med sjukhusinskrivning. 

 

En analys av ovan resultat är att 28 korttidsplatser inte motsvarar befintligt 

behov. Behovet ligger istället i antal platser i SÄBO. Genom att konvertera ett 

antal korttidsplatser till platser i SÄBO kan beslut om desamma fortare 

verkställas. Korttidsplatserna kan därmed användas för brukare med behov som 

inte kan tillgodoses i ordinärt boende genom trygg hemgång. Med ett minskat 

antal korttidsplatser förväntas biståndsbedömarna ha bättre förutsättningar för att 

aktivt kunna arbeta med tydligare mål, tidsatta beslut och uppföljning. 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 42 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Att konvertera korttidsplatser till platser i SÄBO förväntas ge ekonomiska 

effekter, främst i form av minskade kostnader för utskrivningsklara brukare. Det 

medför även ett mer resurseffektivare arbetssätt för hälso- och sjukvårdspersonal 

i form av minskad restid till ytterområdena. 

 

Utifrån den genomlysning som gjorts av behov och förutsättningar ser sektor 

vård och omsorg att av de 34 korttids- och växelvårdsplatser bör 16 stycken 

konverteras till platser i SÄBO. 10 av kvarvarande korttidsplatser finns i drift på 

Sergelsgården, vilka från december 2020 kommer att utökas till 12 i samband 

med omlokalisering till vårdcentrum Finspång. Resterande 8 platser kommer i 

huvudsak att beläggas med brukare med beslut om växelvård.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att enligt utredningens förslag konvertera 16 korttidsplatser till 

boendeplatser i SÄBO 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 43 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 371   Dnr: KS.2020.0908 

 

Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom 
förskoleverksamheten 

Beskrivning av ärendet 

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande 

sektor barn- och utbildning skulle sänka sina kostnader med 5,1 miljoner under 

2013 och 7,5 miljoner under 2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till åtgärder för budget i balans.  

Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärende Dnr: 

2013.0069.040, Förslag till åtgärder för budget i balans inom förskola enligt 

budgetförslag för 2013-2014, underlag och förslag till kostnadssänkning.  

Förslag till åtgärder 

Sektor barn- och utbildning genomförde flera utredningar inom ett antal områden 

med syfte att hitta besparingsåtgärder som innebar klokare resursanvändning och 

samordning. Förslagen innebar också upphörande av verksamheter som inte var 

lagstadgade.  

 

Förvaltningen föreslog 10 åtgärder till kommunstyrelsen för att på sikt komma 

tillrätta med budget i balans. Två förslag bytes ut och ersattes med ett nytt till 

kommunfullmäktige.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. att ta informationen till protokollet 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 44 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 372 
 

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 

a) Lägesuppdatering Coronapandemin Finspångs kommun – kommundirektör 

Johan Malmberg och vård- och omsorgschef Åsa Karlsson informerar om 

nuläget och svarar på frågor. 

b) Nyckeltal – sektorchefer för samhällsbyggnad och social omsorg, Heléne 

From och Åsa Karlsson, samt ekonom för utbildning, Anders Wiklund, 

presenterar nyckeltal för respektive verksamhet. 

c) Uppföljning av distansundervisningen under våren 2020 – Cathrine Jerrhage 

verksamhetschef, och Anna Karlsson strateg, från sektor utbildning informerar 

om hur det sett ut med distansundervisningen under våren. 

d) Förorenande områden – Madeléne Lundén, miljöstrateg, ger information om 

förorenade områden. 

e) Vätgasprojektet – Jane Hjelmqvist, hållbarhetsstrateg, ger information och 

visar film om vätgasprojektet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 373 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 

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

kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 

kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet samt 

genom dokument i pärm under sammanträdet. 

 

Dessa beslut redovisas för detta möte: 

 

 Beslut om kontant resebidrag till gymnasieelev vid 

Drottning Blankas gymnasium i Stockholm  

  

 

 Beslut om ersättning till Curt Nicolingymnasiet under 

förlängd undervisningstid med ett fjärde år läsåret 

2020/2021  

  

 

 Beslut om ersättning under förlängd undervisningstid 

med ett fjärde år för elev på Curt Nicolingymnasiet 

läsåret 2020/2021  

  

 

 Ersättning under förlängd undervisningstid med ett fjärde 

år för elev på Curt Nicolingymnasiet läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Vreta utbildningscentrum läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Birgittaskolan i Linköping läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Vreta Utbildningscentrum 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid Vreta 

Utbildningscentrum läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om resebidrag till gymnasieelev vid 

Kunskapsskolan i Norrköping läsåret 2020/2021  

  

 

 Sponsrings- och marknadsföringsbidrag FAIK Bandy 

2020/2021  

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 

  

 

 Beslut skolskjuts av särskilda skäl@ NN   

 

 Reglering av tomträttsavgälder    

 

 Organisationsförändring inom sektor social omsorg    

 

 Investeringsmedgivande - Markiser   

 

 Riktlinjer för bokning av möten och lokaler i 

förvaltningshuset  

  

 

 Beslut att ansöka om statliga medel för tillsyn av 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen  

  

 

 medgivande utökad investeringsram RoN    

 

  Medgivande till utökad reinvestering i IT sektor 

utbildning  

  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

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

delegation till protokollet 

- - - -  

   



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 47 (47)  

Sammanträdesdatum  

2020-10-07  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 374 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

1. Protokoll CeSam 2020-09-16 

 

2. Cirkulär 20:37 från SKR – Budgetpropositionen för 2021 och 

höständringsbudgeten för 2020 

 

3. Cirkulär 20:36 från SKR - Överenskommelse om semesterlönegrundande 

frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgruppen under 

Coronapandemin 

 

4. Cirkulär 20:33 från SKR – Förlängning av överenskommelse om 

undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att 

förhindra spridning av Covid 19 

 

5. Cirkulär 20:34 från SKR - Förlängning av överenskommelse om 

undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEAoch 

BAL-avtalen samt BUI T i syfte att förhindra spridning av Covid 19 

 

6. Cirkulär 20:35 Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte 

att förhindra spridning av Covid 19 

 

7. Nominera årets föreningsvänligaste kommun 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 

 


