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Digitalt möte p.ga. Coronapandemin, den 25 november 2020, kl. 13:00-17:00 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 

Bertil Senestad (S) ersätter Ulrika Jeansson (S) § 404 

Hugo Andersson (C) 

Inge Jacobsson (M) 

Frida Granath (S) 

Jonny Persson (S) 

Jan-Erik Heintze (S) 

Kristin Andersson (KD) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Torgny Maurer (SD) 

Kai Hallgren (SD) 

Stefan Carlsson (V) 

Ersättare: Bertil Senestad (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 
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Mikael Wallin (L) 
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Ingrid Westlund (V) 
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deltagare: 

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

kommundirektör, Maria Forneman kommunsekreterare, Jonas Andersson kansli- och 

utvecklingschef, Nicklas Ebermark och Jakob Klasander Östgötatrafiken, Mikael 

Andersson FTV, Chefer och handläggare: Maria Samson, Åsa Karlsson, Helén 

Wallman, A-C Ahl Vallgren, Heléne From, Annica Ottosson, Anders Pantzar, Linda 

Johansson, Lotta Karlsson, Stefan Nemeth, Suada Talic, Marie Lundström, Fredrik 

Björkman, Magnus Pirholt, Filip Ardryd, Nina Öberg, Helena Wastesson, Lina Alm, 

Karin Nilsen, Roberth Dahl 
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Sekreterare 

 

_______________________________ 

Maria Forneman 

 

Paragraf 

 

401 - 435 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson (S)                 Hugo Andersson (C) § 404 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Frida Granath (S) 
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Innehållsförteckning 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2020-§ 401 

  

Taxa för parkering i Finspångs kommun 2020-§ 402 

  

Svar på motion - trygghetspunkter där invånare kan få 

stöd/hjälp vid extraordinär händelse 

2020-§ 403 

  

Svar på E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 2020-§ 404 

  

Svar på motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för 

unga i Finspång 

2020-§ 405 

  

Bidrag till BRIS region Öst 2021 2020-§ 406 

  

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner 

2020-§ 407 

  

Riktlinjer biståndshandläggning 2020-§ 408 

  

Månadsrapport internkontrollplan november 2020 

ledningsstaben 

2020-§ 409 

  

Riskkontroll pensionsplaceringar september 2020 2020-§ 410 

  

Skuldförvaltarrapport september 2020 2020-§ 411 

  

Investeringsplan 2021-2023 2020-§ 412 

  

Prioriterade uppdrag 2021 2020-§ 413 

  

Internkontroll sektor utbildning november 2020 2020-§ 414 

  

Internkontroll sektor social omsorg november 2020 2020-§ 415 

  

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor 

social omsorg, kvartal 3 2020 

2020-§ 416 

  

Månadsrapport internkontroll sektor samhällsbyggnad nov 

2020 

2020-§ 417 

  

Antagande av upphävande av del av detaljplan för Byle 1:12, 

m.fl. 

2020-§ 418 
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Yttrande samråd ny översiktsplan Motala 2020-§ 419 

  

Taxor 2021 för vatten och avlopp och avfallshantering samt 

övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB 

2020-§ 420 

  

Ansökan om förlängd kommunal borgen Ryttarkamraterna 

2021-2025 

2020-§ 421 

  

Ekonomisk redovisning - oktober 2020 2020-§ 422 

  

Förändrat programutbud vid Bergska gymnasiet 2020-§ 423 

  

Riktlinje POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande vid 

krissituationer 

2020-§ 424 

  

Förvärv av fastigheten Hårstorp 6:9 och Hårstorp 6:2, 

Arbetsmarknadsenheten/AME  

2020-§ 425 

  

Bidrag för anläggande av lekplats i Rejmyre 2020-§ 426 

  

Antagande av ny översiktsplan 2020 2020-§ 427 

  

Tecknande av avtal mellan Finspångs kommun och 

Coompanion 

2020-§ 428 

  

Digitaliserad introduktion för nyanställda 2020-§ 429 

  

Digitaliseringsmedel WinLas kompetens- och 

utbildningsverktyg 

2020-§ 430 

  

Övertagande av IT-infrastruktur från Finspångs Stadsnät Finet 

AB 

2020-§ 431 

  

Generellt ägardirektiv för de kommunala bolagen 2020-§ 432 

  

Informationsärenden 2020-§ 433 

  

Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna 2020-§ 434 

  

Delgivningar 2020-§ 435 
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2020-§ 401 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att ärende ”Ansökan om förlängd 

kommunal borgen Ryttarkamraterna 2021-2025” beslutas på detta möte. 

 

Vidare föreslår ordföranden att detta ärende, samt ärende ”Taxor 2021 för vatten 

och avlopp och avfallshantering samt övriga taxor Finspångs Tekniska Verk 

AB” beslutas av kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige, då 

kommunfullmäktiges sammanträde i december är inställt på grund av den 

rådande Coronapandemin och dessa ärenden behöver beslutas innan årsskiftet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att flytta upp ärendet ”Ansökan om förlängd kommunal borgen 

Ryttarkamraterna 2021-2025” och besluta på detta möte 

2. Att beslut tas i kommunstyrelsen istället för i kommunfullmäktige i 

ärendena ”Ansökan om förlängd kommunal borgen Ryttarkamraterna 

2021-2025” och ”Taxor 2021 för vatten och avlopp och avfallshantering 

samt övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB”. Detta för att 

kommunfullmäktige ställs in i december på grund av den rådande 

Coronapandemin och dessa ärenden behöver beslutas innan årsskiftet. 

3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2020-§ 402   Dnr: KS.2020.0931 

 

Taxa för parkering i Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Som ett led i kommunens parkeringsstrategi har förvaltningen tagit fram ett 

förslag till ny parkeringstaxa innehållande kostnad för tillstånd, förslag till 

avgifter gällande felparkeringar samt fordonsflytt. 

Förvaltningen har även tagit fram ett beslutsunderlag för hur parkeringssystemet 

ska utformas avseende zoner, tider och avgifter. 

Förslaget baseras på parkeringsstrategin som ska stödja kommunens 

övergripande mål om hållbar utveckling och ett attraktivt och tillgänglig 

centralort. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för 

invånare, besökande och arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och 

planeras så att de bidrar till: 

· En god sammanvägd tillgänglighet 

· En effektiv markanvändning 

· Att minimera negativa effekter av biltrafiken 

· Att fler väljer alternativa färdsätt 

Kommunstyrelsen som markägare har rätt att fatta beslut om avgifter på  

parkeringar inom kvartersmark eller tomtmark, det vill säga mark som  

inte är planlagd som allmän plats. Utifrån att ärendet om taxa för  

parkering återremitteras för vidare beredning och det finns behov av att  

avgiftsbelägga vissa parkeringsplatser i centrum föreslår förvaltningen  

att avgiftsbeläggning sker på följande parkeringar samt de avgiftsnivåer  

som anges i bilaga Avgift för parkering på tomtmark i centrum. (Dnr 

KS.2020.0931-3): 

Parkeringsgarage, kv Hotellet 6 

Parkeringsgarage, kv Vinkelhaken 3 

Parkering Lillsjöbäcken 

Parkering Stationsområdet 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar på en ändring gällande parkeringstaxan:  

Att en månadsbiljett i Vinkelhaken ska kosta 450 kronor per månad för icke fast 

plats istället för föreslaget 500 kronor. 

Att stryka hela stycket om avgifter på takplan på Hotellet 6. 

Ulrika Jeansson (S) yrkar vidare att i övrigt återremittera ärendet för ytterligare 

beredning bland annat vad avser nyttoparkering och avgiftsfri parkering centrum.  
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Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD), Hugo Andersson (C), Stefan Carlsson 

(V), Inge Jacobsson, Carl-Gustaf Mörner (båda M) och Kristin Andersson (KD) 

yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ändra så att månadsbiljett i Vinkelhaken kostar 450 kronor per månad 

för icke fast plats och att stryka hela stycket om avgifter på takplan på 

Hotellet 6  

2. Att godkänna föreslagen avgift för parkering på tomtmark i Finspångs 

centrum med ovanstående ändringar  

3. Att avgiften ska börja gälla från och med 2021-01-01 

4. Att i övrigt återremittera ärendet för ytterligare beredning bl.a. vad avser 

nyttoparkering och avgiftsfri parkering centrum. 

- - - - - 
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2020-§ 403   Dnr: KS.2019.0967 

 

Svar på motion - trygghetspunkter där invånare kan få 
stöd/hjälp vid extraordinär händelse 

Beskrivning av ärendet 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har kommit in med en motion om att det ska 

finnas trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp vid extraordinär händelse.  

Med bakgrund av den utsatta situation många äldre på landsbygden hamnade i 

vid stormen Alfrida lyfter Vänsterpartiet fram vikten av att kommunen känner 

till vilka äldre som finns inom kommunens geografiska område oavsett om de 

finns inom kommunens verksamhet eller inte. 

De föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. en inventering görs av de Finspångsbor som bor i glesbygden, men 

som i det dagliga livet inte har kontakt med kommunen via hemtjänst 

eller liknande insatser   

2. värmestugor/trygghetspunkter inrättas dit kommuninvånarna kan åka 

för att få mer information och stöd   

3. att boende i Finspångs glesbygd får information om var stöd och hjälp 

kan erhållas 

Beredning av ärendet 

Det förändrade klimatet kommer leda till fler naturhändelser som kan försvåra 

människors vardag. Som en del i att möta denna utmaning arbetar Finspångs 

kommun på flera olika sätt med att bygga upp en robusthet i samhället, bland 

annat genom att ha en god förmåga att hantera kriser när de uppkommer och att 

då stödja drabbade individer. Stödet ska omfatta alla som befinner sig inom 

kommunens geografiska område, oavsett ålder.  

1. Dataskyddsförordningen (GDPR) tillåter inte kommunen att generellt 

insamla och registerföra information om enskilda individers hälsostatus 

eller levnadsförhållanden. Däremot görs regelbunden planering av 

exempelvis hemtjänst där åldersfördelningen i kommunen analyseras. 

Dessutom har statistik sammanställts kring hur många som finns i varje 

ålderskategori totalt i kommunen samt hur många av dessa som redan 

finns i kommunens verksamheter. På detta sätt har kommunen en god 

överblick av hur läget ser ut för äldre som grupp. 

 

2. Kommunfullmäktige i Finspång har fattat beslut gällande upprättande av 

trygghetspunkter i Program för krisberedskap 2019-2022. Arbetet 

kommer att pågå under 2021 och 2022. Dessutom finns i dagsläget ett 

etablerat samarbete med krisgruppen i Hällestad som har gjort ett 

omfattande arbete med att ideellt upprätta ett antal trygghetspunkter. 
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3. Information till kommuninvånare sker på många olika sätt gällande 

äldreomsorg, servicefunktioner, krisberedskap, social omsorg med mera. 

Bland annat bjuds alla 75-åringar i kommunen in till en informationsträff 

gällande vilka tjänster kommunen erbjuder. Det finns också anhörigstöd, 

träffpunkter och äldrelots. Inom krisberedskapen genomförs 

informationsinsatser på exempelvis skolor, torg och samlingsplatser, samt 

via reklam på tv. Kunskap och tips om hur den enskilda kan förbereda sig 

för kriser och vad som är kommunens ansvar förmedlas också genom 

deltagande på olika mässor och marknader, samt ibland även via 

brevutskick till alla hushåll. Utöver detta finns information att söka på 

kommunens webb och vid en extraordinär händelse kommer viktig 

information förmedlas via beredskapskanalen Sveriges Radio P4. 

 

Förslag om inventering anses inte kunna uppfyllas på grund av att det strider mot 

dataskyddsförordningen, men analyser görs löpande för att kommunen ska vara 

så förberedd och informerad som möjligt om läget för våra äldre. Däremot anses 

övriga två förslag ligga helt i linje med det arbete som redan påbörjats eller som 

finns beslutat och som kommer att inledas kommande år.   

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå punkten om inventering av Finspångsbor i glesbygden då det 

strider mot dataskyddsförordningen 

2. Att anse förslaget om inrättande av trygghetspunkter tillgodosett 

3. Att anse förslaget om information till boende i glesbygd gällande stöd 

och hjälp tillgodosett 

- - - - - 
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2020-§ 404   Dnr: KS.2018.1151 

 

Svar på E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen 

Beskrivning av ärendet 

I november 2018 inkom Bergska gymnasiets och Curt Nicolin gymnasiets 

elevråd med ett E-förslag angående att förbättra utomhusmiljön kring 

Bildningen. I förslaget står följande: 

 

”Vi från Bergska Gymnasiets elevråd och Curt Nicolin Gymnasiets elevråd 

önskar att lägga fram ett förslag om en bättre utomhusmiljö runt Bildningen. 

Förslag på föremål att montera på området är bänkar, bord, papperskorgar samt 

eventuellt en basketkorg. Vi anser att detta skulle kunna bidra till en positiv 

arbetsmiljö för både elever och personal i huset. Vi anser också att det i 

dagsläget är för torftig utomhusmiljö med dåliga möjligheter att vistas utomhus. 

Vi tycker också det är viktigt att elever och personal skall kunna vistas mer 

utomhus för att få mer frisk luft och även mer fysisk aktivitet. 

Vi vet om planerna att göra ett antal parkeringsplatser på skolan till cykelväg. Vi 

anser då att man även skulle kunna ta bort övriga parkeringsplatser på framsidan 

utav huset och endast ge fordon med anknytning till verksamheten i huset 

tillgång att stå där för att kunna bygga ett större rekreationsområde. Sedan anser 

vi att ytan på baksidan utav huset som vetter mot sjön Skuten skulle kunna 

användas bättre åt rekreation som bänkar och bord för att ge bättre möjligheter 

att vara utomhus. I huset är det även trångt och ibland högljutt på grund utav 

många elever, vilket kan leda till stress bland elever och personal. Därför skulle 

alla tjäna på en bättre utomhusmiljö för att kunna utnyttja husets område till fullo 

ifall det exempelvis blir för mycket folk på en begränsad yta.” 

 

Fastighetsavdelningen har varit i kontakt med Per Leander som vid tillfället för 

registreringen av medborgarförslaget var Bergska skolans elevrådsordförande. 

Per är inte längre kvar som elev på Bergska skolan och önskar ingen aktiv roll i 

den fortsatta processen i medborgarförslagsärendet. 

 

Fastighetsavdelningen har träffat nuvarande elevrådet på Bergska skolan under 

vecka 5 år 2020. Vid det mötet bekräftade elevrådet medborgarförslagets 

innehåll och preciserade önskemålet till en friyta för aktivitet och en yta för att 

”hänga” och umgås på. 

 

Fastighetsavdelningens bedömning är att det är vissa komplicerade faktorer 

gällande utredningen kring möjligheter att etablera friytor på de ytor som 

föreslås i E-förslaget, med hänvisning till Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 

10-11§§ samt Boverkets allmänna råd FRI-BFS 2015:1.  
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Detta med hänsyn till den redan i dag begränsade ytan för att medge transporter 

till och från fastigheten, kravet på framkomlighet, skäligt utrymme för 

parkeringsytor och lastning och lossning av fordon, tillgänglighet för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och för att minimera risken för 

olycksfall, men också att Boverket föreskriver att friytor skall ordnas i första 

hand, men också att friytan bör placeras och ordnas på det sätt som är skäligt 

med hänsyn till elevernas och verksamhetens behov vid en gymnasieskola.  

Nedan följer ett förtydligande kring de delar som ytterligare ligger till grund för 

ovan angivna bedömning från Fastighetsavdelningen 

 

Omständigheter som försvårar ytterligare utredning kring etablering av 

friyta/friytor på befintlig tomt är; 

 

1. Att man i detaljplanen för området från 2011 och anvisningen för 

fastigheten Bildningen hänvisade etablering av friyta/friytor till den 

fortsatta utvecklingen av det gamla stationsområdet och rådande 

detaljplan vid den planerade strandparken med säkra spårövergångar för 

gående. Sedan detaljplanens godkännande och fastighetens uppförande 

har ingen fortsatt utveckling av stationsområdet skett, och nu planeras att 

en ny detaljplan för ”gamla stationsområdet” skall tagas fram då behovet 

för områdets nyttjande ändrats. Det är nu alltså oklart om eventuella 

friytor på gamla stationsområdet kan beaktas eller möjliggöras i den nya 

detaljplanen. 

 

2. Att det i detaljplanen från 2011 ej rekommenderades att nyttja 

fastighetens baksida som vetter mot järnvägsspåret med hänsyn till 

olycksrisken på grund av det närbelägna järnvägsspåret och dess 

miljöfarliga transporter samt eventuella strålrisker i form av magnetiska 

fält från transformatorstation och kabelgraven samt att säkerställa 

tillgängligheten till transformatorstationen vid lokstallarna. 

 

3. Andra omständigheter som påverkaren eventuell etablering av friyta 

(mindre basketplan etc.) utomhus vid befintliga besöksparkeringar är 

rådande bullerkrav och det buller som kommer från trafiken på riksväg 

51 och Finnvedsvägen. Högsta gränsvärdena för en acceptabel bullernivå 

utomhus vid en skolfastighet är enligt Boverket 55dB. I de mätningar 

som genomfördes i samband med detaljplaneutredningen 2010 låg 

värdena runt 55 dB nära de områden där fastigheten skulle uppföras. 

Detaljplanen och Bildningens uppförande antogs sedan med 

hänvisningen till att bullernivån var omkring 55 dB, vilket borde innebära 

att det fortfarande medger ett skapande av friytor även i dag. Om man 

skulle taga delar av befintliga besöksparkeringar i besittning för en 

etablering av en friyta för fysisk aktivitet närmast fastigheten skulle 

dagens 13 parkeringsplatser minska till 7, då 6 av platserna skulle åtgå till 
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en inhägnad friyta. Ursprungligen, vid fastigheten Bildningens 

uppförande fanns ca 25 parkeringsplatser i direkt anslutning till 

fastigheten. 12 av dessa försvann genom den nyligen anlagda gång- och 

cykelvägen. Av de i dagsläget återstående 13 (handikapparkering och 

laddstolpeplatser ej inräknade) parkeringsplatserna skulle alltså 

ytterligare 6 försvinna till förmån för en eventuell friyta. 

 

Skolledningarna för Bergska gymnasiet och CNG gymnasiet har ej responderat 

på vad det minsta behovet av parkeringsplatser är i direkt anslutning till 

fastigheten. 

 

Pris för en inhägnad basketplan/multiarena är enligt offert från företaget Söve (ca 

300 000) https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-

traning/bollspel/multisportarena 

Pris för ett utomhuspingisbord är enligt offert från företaget Söve (25 000-

49 000) https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/pingis 

 

Elevrådet har preciserat sitt önskemål om att anlägga en friyta att ”hänga” och 

umgås på under den överskjutande fasaddelen vid det gamla biblioteket. Denna 

yta används idag av eleverna som cykelparkering trots att den ej är avsedd för 

detta då cykelparkeringen är förlagd bortanför entrén, vilken ej nyttjas fullt ut. På 

denna yta skulle ett antal attraktiva sittytor med fasta bänkar kunna placeras. 

Pris på ”hängyta” med sittgrupper och bord enligt offert från företaget Söve 

(soffor ca 15 000 st, bänkbord ca 20 000 st alt bord ca 15 000 st, stolsystem ca 

(varierande),  

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parksoffor 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/bankbord2 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parkbord 

https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/stolsystem 

 

Hur ser en eventuell möjlig finansiering ut för ett anläggande av de två friytorna? 

 

A) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

allmänna råd FRI-BFS 2015:1 ”För gymnasieskolor bör friytan placeras 

och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn till elevernas och 

verksamhetens behov” genom att utreda vidare om det går att ta hänsyn 

till förslagsställarens önskemål vid detaljplaneläggandet av det gamla 

stationsområdet, vilket är planerat att ske innan utgången av år 2021. 

Detta i enlighet med innehållet i detaljplanen från 2011 om att beakta 

planeringen av friyta/friytor i den fortsatta utvecklingen av 

stationsområdet. 

 

https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/multisportarena
https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/multisportarena
https://sove.se/produkt-kategori/sport-och-traning/bollspel/pingis
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parksoffor
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/bankbord2
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/parkbord
https://sove.se/produkt-kategori/gata-och-park/parkmobler/stolsystem
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B) Fastighetsavdelningens rekommendation är att samverka med 

förslagsställarens önskemål och uttalade behov och utifrån Boverkets 

allmänna råd FRI-BFS 2015:1 ”För gymnasieskolor bör friytan placeras 

och ordnas på det sätt som är skäligt med hänsyn till elevernas och 

verksamhetens behov” genom att bevilja en investering för  

1. en friyta med fysiskt aktivitet/multisportarena vid nuvarande 

parkeringen om det är möjligt utifrån parkeringsbehov runt 

fastigheten. 

2. en friyta med sittytor under det gamla bibliotekets överskjutande 

fasad. 

Yrkande 

Frida Granath (S) yrkar att första att-satsen kompletteras med orden ”och 

genomföra mindre förbättringar” så att meningen blir: Att utreda utemiljön runt 

Bildningen i linje med skolutredningen och genomföra mindre förbättringar, och 

med detta anse e-förslaget besvarat. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Hugo Andersson (C) konstaterar att det bara finns ett förslag till 

beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att utreda utemiljön runt Bildningen i linje med skolutredningen och 

genomföra mindre förbättringar, och med detta anse e-förslaget besvarat 

 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 

Deltar inte i handläggningen 

Ordförande Ulrika Jeansson (S) deltar inte handläggningen och beslutet av 

ärendet på grund av jäv.  

 

- - - - - 
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2020-§ 405   Dnr: KS.2020.0108 

 

Svar på motion - Ett utökat och jämställt idrottsutövande för 
unga i Finspång 

Beskrivning av ärendet 

Stefan Carlsson (V), Ingrid Westlund (V), Conny Lindgren (V), Christer Nyberg 

(V), Leila Marttila (V) har i sin motion påtalat problemet i att allt färre barn och 

ungdomar deltar i föreningsorganiserade sport- och idrottsaktiviteter. Att det 

även finns ett icke jämställt förhållande mellan pojkar och flickors utövande 

samt att idrottsutövandet följer socioekonomiska mönster.  

 

Motionärerna förstår två beslutspunkter i motionen: 

 

• Att en analys genomförs angående flickor och pojkars idrottsutövande 

inom olika sporter/idrotter i Finspångs kommun. 

• Att analysen, i samverkan med föreningslivet, resulterar i förslag på 

åtgärder för att öka andelen unga som är aktiva inom föreningsidrotter, 

med särskilt fokus på flickor. 

Förvaltningen har tittat på nationell statistik och lokalt utfall 2019 via 

kommunens databas för aktivitetsbidrag och analyserat hur det ser ut i Finspång. 

Vad som skiljer sig och vad som följer rikstrender med ett särskilt fokus på 

jämställt förhållanden mellan flickor och pojkar. Statistiska data om 

utlandsfödda eller föräldrars utbildningsbakgrund finns ej med som statistiskt 

underlag vilket gör det svårt att mäta förhållanden utifrån socioekonomiska 

faktorer. 

Förvaltningen har ett parallellt uppdrag med att genomlysa Finspångs 

bidragsmodell för att se förbättringsområden som skall bidra till ett mer 

transparant, förståeligt och jämlikt bidrags- och ansökningssystem. Denna 

genomlysning skall leda till förslag på åtgärder i enlighet med det motionärerna 

önskar i sin motion. Finspångs kommun skapar även under hösten ett nytt digitalt 

föreningsregister som skall kunna göra det enklare att söka bidrag, förstå 

bidragsmodellen samt för att visa upp föreningslivets bredd i Finspång via 

kommunens hemsida på bättre och mer mottagarvänligt sätt. 

 

Analys 

Det går att se tydliga nationella mönster i det som motionärerna pekar på. Det 

går också att se att Finspång lokalt följer samma kurva som riksgenomsnittet vad 

gäller flickor och pojkars deltagande i organiserad idrottsutövning på totalen. Det 

finns dock nationella rapporter på att kvinnor i större utsträckning än män ägnar 

sig åt fysiska motionsaktiviteter utifrån hela befolkningen. 
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En sorglig trend är minskningen av antalet barn och unga i föreningsledd 

verksamhet. I Finspång har antalet deltagare minskat årligen med cirka 10% de 

senaste tre åren i åldrarna 7-20 år. Det som ideella föreningar pekar på som stora 

utmaningar är svårigheten att engagera nya ledare och få det ideella 

engagemanget att bli lika kraftfullt som tidigare i föreningen som helhet. Att 

barnfamiljer i samhället helt enkelt har ett mer pressat livspussel som på det 

sättet påverkar de ideella organisationerna negativt. Risker finns då att föreningar 

blir tvungna att höja medlemsavgiften för att få balans i sin ekonomi vilket då 

stänger ute de som inte har råd att betala höjningen och den socioekonomiska 

klyftan riskerar att öka ytterligare. 

 

Samtidigt vittnar vissa föreningar om att fler och fler yngre än 7 år börjar i 

föreningslivets aktiviteter än tidigare år. Den gruppen kommer då inte med i 

statistiken då de inte är bidragsberättigade för föreningarna kring Lok-stödet. 

Särskilt fotbollsklubbarna vittnar om den utvecklingstrenden vilka står för en 

betydande andel av det totala antalet sammankomster. Effekten är också då enligt 

föreningarna att barnen på samma sätt slutar i tidigare ålder vilket också får 

effekt i statistiken och bidragsbeloppet ut till föreningarna. På frågan om det 

påverkar könsfördelningen bland deltagarna blir svaret att något sådant samband 

inte går att se. 

 

I databasen visar statistiken att 60% av de aktiva 7-20 åringarna är pojkar och 

40% är flickor, vilket är samma förhållande som riksgenomsnittet på totalen. Det 

som är intressant att följa är hur respektive idrott förhåller sig. Det finns tydliga 

mönster där vissa idrotter har en större differens mellan könen än andra men det 

går också att se att vissa idrotter i Finspång skiljer ut sig mot det förmodade 

rikssnittet.  

 

Andelen aktiva inom lagidrotter och individuella idrotter går det att se ett svagt 

mönster där individuella idrotter minskar i något större utsträckning i förhållande 

till lagidrotterna sedan föregående år i Finspång. Idag är deltagarförhållandena 

för unga 67% på lagidrotter och 33% på individuella idrotter inom den 

organiserade föreningsverksamheten. Ett tydligt mönster är att flickor i större 

utsträckning än pojkar är aktiva inom individuella idrotter och pojkar inom 

lagidrotter utifrån den uppdelningen. 

 

Nedan följer en sammanställning av könsfördelning i respektive idrott som 

erbjuds i Finspång. Idrotterna är uppdelade på lag- och individuella idrotter där 

idrottstyp med flest aktiva unga deltagare står överst med fallande skala på lägre 

deltagaraktivitet. Den tredje spalten beskriver antalet träningstillfällen eller 

sammankomster i respektive 2019. Underlaget utgår från antalet barn och 

ungdomar 7-20år. 
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Lagidrotter 

  Flickor  Pojkar  Antalet träningstillfällen 

Fotboll  25% 75% 2334 

Bandy  36% 64% 350 

Ishockey  29% 71% 243 

Handboll  84% 16% 243 

Innebandy  4% 96% 120 

Kricket  0% 100% 3 

Lagidrotter totalt 30% 70% 3273 

 

Individuella idrotter 

  Flickor Pojkar Antalet träningstillfällen 

Ridning  100% 0% 717 

Simning  62% 38% 216 

Friidrott  62% 38% 202 

Skidor och orientering 54% 46% 199 

Kanot  44% 56% 139 

Brottning  37% 63% 64 

Judo  30% 70% 56 

Tennis  15% 85% 55 

Bågskytte  64% 36% 48 

Skytte  22% 78% 48 

Cykel  19% 81% 38 

Bordtennis  7% 93% 18 

Badminton  69% 31% 16 

Indv idrotter totalt 64% 36% 1816 

 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till att-sats två. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse motionens första att-sats tillgodosedd med hänsyn till analysen i 

motionssvaret. 

 

2. Att bifalla motionens andra att-sats  

 

3. Att lägga till samverkan med föreningslivet i uppdraget att kartlägga 

bidragsmodellen med tillhörande ändringsförslag som skall leda till 
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utveckling i linje med det som motionen föreslår. Utredning med 

tillhörande förslag på ändringar skall redovisas senast första kvartalet 

2021. 

- - - - - 
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2020-§ 406   Dnr: KS.2020.0247 

 

Bidrag till BRIS region Öst 2021 

Beskrivning av ärendet 

Föreningen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) region Öst ansöker om 

verksamhetsbidrag för 2021. Bris ansöker om 50 000 kronor.  

BRIS är en ideell barnrättsorganisation som fungerar som språkrör för barn i 

utsatta situationer. Organisationen är ekonomiskt helt beroende av frivilliga 

bidrag, donationer och gåvor. 

BRIS verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via Bris 116 111, 

Brismejlen, Bris forum, Bris nätverk, Brischatten samt gruppstöd. BRIS erbjuder 

också dialogen med vuxna om barn via Bris Vuxentelefon-om barn, och 

stödhelger. Utifrån de dialoger Bris har med barn och ungdomar verkar Bris som 

en opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. 

BRIS region Öst har sitt kansli i Norrköping och omfattar 22 kommuner och två 

regioner i sydöstra Sverige. 

I sin årsberättelse för 2018 skriver BRIS, att de under året hade 29 072 kurativa 

samtal med barn och unga samt 2326 kurativa samtal med vuxna. 

Till ansökningshandlingarna har BRIS bifogat BRIS årsberättelse 2018, 

ansökningsbrev, resultaträkning och långsiktig plan. 

Bedömning 

Kommunen anser att BRIS utför ett stort och viktigt arbete för att barn och 

ungdomar ska få förbättrade levnadsvillkor. Föreningen utgör ett viktigt 

komplement till samhällets övriga instanser vars uppdrag är att verka för att barn 

och ungdomar har goda och trygga levnadsvillkor. 

Kommunen har under flera år beviljat föreningen bidrag. Under sektorns rådande 

budgetunderskott ser sektorn över alla sina kostnader. Sektorn föreslår därför att 

ansökan anslås med hänvisning till sektorns ekonomi. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att avslå ansökan BRIS region Öst för verksamhetsåret 2021. 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Inge Jacobsson (M), Kristin 

Andersson (KD) och Stefan Carlsson (V), yrkar avslag till förvaltningens förslag 

och bifall till BRIS ansökan. 

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

förvaltningens förslag till beslut att avslå ansökan. 
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Beslutsgång 

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

varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) 

yrkande att avslå förvaltningens förslag till beslut och därmed bifalla ansökan. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bifalla ansökan från BRIS region Öst för verksamhetsåret 2021 

 Reservation 

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

förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 407   Dnr: KS.2020.1064 

 

Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 
Östergötland och Östergötlands kommuner 

Beskrivning av ärendet 

Ungdomshälsan bedrivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets 

kommuner. Detta avtal är övergripande för Östergötlands län och reglerar 

parternas uppdrag och gemensamma ansvar för verksamheten på ungdomshälsan 

i Östergötland.   

Det övergripande målet för Ungdomshälsan är att främja hälsa och förebygga 

fysisk och psykisk ohälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa, samt värna 

om ungas rättigheter. Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och 

medicinsk helhetssyn.  

Grunden till detta ramavtal utgörs av ”Överenskommelse om samverkan kring 

barn och unga i Östergötland”. Samverkan mellan huvudmännen är centralt för 

den unge och i förekommande fall dennes närstående. Kontakt med 

verksamheten ska upplevas som en sömlös samverkan med effektiv samordning 

av insatser.  

I detta avtal ändras åldersgruppen till 13-21 år. Det tydliggörs också att det 

gemensamma namnet för verksamheten ska vara Ungdomshälsa och att 

verksamheten ska arbeta med utveckling av digitala verktyg. Insatser för 

personer med intellektuell funktionsvariation inkluderas. Uppföljning kommer 

göras årligen via LGVO:s ansvarsområde Att växa upp.   

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 

sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att godkänna Ramavtal för 

ungdomshälsa i Östergötland mellan Region Östergötland och Östergötlands 

kommuner med start 2021-01-01.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna Ramavtal för ungdomshälsa i Östergötland mellan Region 

Östergötland och Östergötlands kommuner med start 2021-01-01 

- - - - - 
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2020-§ 408   Dnr: KS.2020.1038 

 

Riktlinjer biståndshandläggning 

Beskrivning av ärendet 

 

Bakgrund 

Nuvarande riktlinjer för biståndshandläggning är antagna 2012 med vissa 

revideringar under senare år. Mycket har hänt sedan dess gällande organisation, 

nya arbetssätt och prejudicerande domar. Sektor vård och omsorg har därför gjort 

en översyn av riktlinjerna. Syftet med riktlinjerna är att så resurseffektivt som 

möjligt tillgodose medborgarnas behov i deras dagliga livsföring så att de kan 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

 

I förslaget på nya riktlinjer har de förvaltningsrättsliga delarna tagits bort. De 

regleras klart i lag och föreskrifter och kommunen kan därför inte anta egna 

riktlinjer gällande det. När det gäller de delar där kommunen kan fastslå egna 

riktlinjer, det som handlar om skälig levnadsnivå, har vissa justeringar gjorts. 

Riktlinjen beskriver ramarna för skälig levnadsnivå. Myndighetskontoret vård 

och omsorg kommer sedan i en handbok detaljerat ta fram hur man praktiskt ska 

jobba med de olika delarna i riktlinjen. Handboken ska var ett levande dokument 

anpassat efter nya föreskrifter, domar och evidensbaserade arbetssätt. 

 

Förslagna förändringar 

 

Hemservice i form av gräsklippning och snöskottning föreslås att tas bort. 

Insatserna ligger inte inom det domstolen anser vara skälig levnadsnivå. Alltså 

inte en skyldighet för kommunen att tillhandahålla. Det finns inte heller längre 

behov av insatsen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom kommunen.  

 

Ledsagning till sjukhus har varit en vanligt förekommande insats i Finspångs 

kommun. Enligt en kammarrättsdom från juni 2020 är det fastställt att det är 

sjukvårdshuvudmannens ansvar att vara den enskilde behjälplig inom 

sjukvårdsinrättningen. Möjligheten att få ledsagning till sjukvårdsinrättning är 

därav justerad i riktlinjen. 

 

Sociala insatser har justerats i riktlinjen så att det bara kan beviljas för personer 

som inte kan delta i träffpunktsverksamhet och som inte har några andra sociala 

kontakter. Insatsen har begränsats till en timma per vecka. 

 

Träning beviljas endast i rehabiliterande syfte och handläggs därför som 

egenvård. 
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Tillsyn föreslås beviljas endast för personer som inte kan använda trygghetslarm, 

till exempel vid demenssjukdom. 

 

Korttidsboende specifikt för dementa tas bort och inkluderas i övrigt 

korttidsboende. 

 

Boende med geropsykiatrisk inriktning finns i dag på en avdelning på 

Tegelbacken. Den specifika avdelningen kommer tas bort som 

verksamhetsinriktning och omvårdnaden för personer med geropsykiatrisk 

problematik kommer istället att få sina behov tillgodosedda på ordinarie 

demensboende. 

 

Ansökan om att byta boende ”internflytt” är i de tidigare riktlinjerna möjlig 

för personer som av någon anledning vill bo på ett annat särskilt boende än det 

tilldelade.  Detta föreslås att tas bort i de nya riktlinjerna. Det juridiska läget är så 

att så länge kommunens boenden kan ansens tillgodose enskildas behov så att 

skälig levnadsnivå uppnås finns ingen grund för att byta boende. Vid en 

eventuell överklagan av tilldelat boende prövar domstolen om skälig levnadsnivå 

kan uppnås, inte boendets lokalisering eller utformning i övrigt. Om den enskilde 

av någon anledning vill byta boende efter inflyttning finns möjlighet till det efter 

särskild prövning.  

 

Utredningstid för olika insatser är tillagt i förslaget om nya riktlinjer. Tiderna 

anger den bortre gränsen för hur lång tid en utredning och beslut får ta. 

 

Yrkande 

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

 

Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till att anta de nya riktlinjerna för 

biståndshandläggning men med ett ändrings yrkande: 

Att helt ta bort den nya riktlinjen gällande sociala insatser. Att ha kvar riktlinjen 

gällande sociala insatser som den är idag. 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar att möjligheten att ansöka om att byta boende 

”internflytt” skall kvarstå i de nya riktlinjerna. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp de båda ändringsyrkandena var för sig och ställer dem 

på bifall eller avslag. 

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Kristin Anderssons (KD) 

ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Torgny Maurers (SD) 

ändringsyrkande. 
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Ordföranden finner då att det bara finns ett förslag till beslut kvar, Ulrika 

Jeanssons (S) yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anta de nya riktlinjerna för biståndshandläggning 

 

Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 409   Dnr: KS.2020.0230 

 

Månadsrapport internkontrollplan november 2020 
ledningsstaben 

Beskrivning av ärendet 
 

Internkontrollen för november månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:  

• Likvidrapport kvartal 3 2020 

 

Kontrollerna visar: 

• Likviditetsrapporten visar på fortsatt god likviditet, nivån har ökat sedan 

förra kvartalet, inga större avvikelser förekommer.  

 
Följande åtgärder redovisas: 

• Förvaltningen fortsätter följa likviditeten månadsvis med rapportering till 

Kommunstyrelsen kvartalsvis. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben 

november månad 2020. 

- - - - - 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 410   Dnr: KS.2020.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar september 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 september: 

Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under september. Under 

månaden fortsatte aktiemarknaden att stiga. Den ekonomiska återhämtningen 

fortsätter även om det är en bra bit kvar till nivåerna före Corona utbrottet. 

Presidentvalet i USA i början av november utgör en fortsatt riskfaktor. 

Stockholmsbörsen har stigit med 4,5% under månaden vilket har påverkat 

kommunens pensionsportfölj positivt. 

 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 16%, en liten ökning mot augusti 

(15%). Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av september 

till ca 65,4 mnkr, en ökning med 0,4%. 

 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

 

Under september månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 

7% till 9% men med en fortsatt försiktig risknivå som grund. Köp och 

försäljningar som skett under månaden: 
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Fördelning i portföljen i slutet av september: 
 

 
 
 

Resultat och prognospåverkan under året: 

Som följd av coronapandemin och en osäker aktiemarknad har kommunen under 

våren säkrat pensionsportföljen genom att minska andelen aktier och istället 

placerat i säkrare värdepapper. Försäljningarna har inneburit negativa 

resultatposter med 3,8 mnkr.  Posterna påverkar finansenhetens resultat för 2020 

och utgör en stor osäkerhetspost i kommunens prognosarbete och skapar stora 

variationer i resultatet.   

 

En värdering av pensionsportföljen vid årsskiftet utgick ifrån då aktuell 

marknadsvärdering som visade på orealiserade vinster med 3,6 mnkr. 

Kommunens portfölj har därefter förändrats till förmån för säkrare värdepapper. 

Vid september månads utgång visar portföljen en negativ värdeutveckling med   

-2,8 mnkr sedan årsskiftet, vilket dock är en förbättring med 0,5 mnkr sedan 

augusti till följd av en starkare aktiemarknad. Värderingen av pensionsportföljen 

per den siste december kommer att påverka finansenhetens resultat ytterligare 

och skapar osäkerhet i prognosarbetet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar september 

2020. 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 411   Dnr: KS.2020.0007 

 

Skuldförvaltarrapport september 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

 

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

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

 

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

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

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

 

Händelser under september månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för september 2020. Den 

genomsnittliga räntan ligger i princip på samma nivå som föregående månad och 

uppgår till 1,58% (1,57%).   

 

Kommunen har amorterat 10 mnkr på ett rörligt lån under månaden till följd av 

att Vallonbygden amorterar 20 mnkr på sin låneskuld den förste oktober och 

Finet lånar ytterligare 10 mnkr. Detta gör att internbanken per den siste 

september har krediter om 540,5 mnkr med rörlig ränta (550,5 mnkr i augusti) av 

totalt 1 041,1 mdr.  

 

Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider 

föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 

finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 

genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 

genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 

form av ränteswappar.  

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

måttet cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 

volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 

utgången av september var värdet 1,93 år. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Finansieringsrisk 

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

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

 

Vid slutet av september uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 26,6% och 

inom 1-2 år är måttet 32,2%.  Ett annat mått för finansieringsrisk är den 

volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående 

löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna 

återbetalas inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,09 

år.  Båda nyckeltalen kommer att förbättras under oktober då kommunen 

kommer att omsätta ett rörligt lån på 70,5 mnkr. Effekten blir minskad andel 

kapitalförfall i inom 1 år och förlängd kapitalbindningstid. 

 

Resultat- och prognospåverkan: 

För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 

räntekostnader än budgeterat.  De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-

månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 

konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för 

vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen 

baseras på genomsnittlig ränta. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i 

internbanken påverkas även resultatet för finansenheten. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering skuldförvaltarrapport september 2020 

- - - - - 
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2020-§ 412   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.  

 

Yrkanden 

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

Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag till beslut. 

 

Inge Jacobsson (M) yrkar följande ändringar: 

- Att 1 mkr. avsätts till solceller  

- Att investeringen för brandbilen, 6 mkr. tas bort  

- Att investeringen för Bergslagsvägen etapp 2 och torget, avsätts totalt 10 

mkr.  

I övrigt bifaller Inge Jacobsson (M) S, C och KD:s förslag på investeringsplan. 

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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Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 

investeringsplan med följande att-satser: 

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. 

3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige för 

beslut 

4. Att kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel i digitaliseringspotten 

löpande under året. 

  
Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande på bifall eller 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. 

 

Därefter ställer ordföranden de två kvarvarande förslagen mot varandra och 

finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande att besluta 

enligt Socialdemokraternas, Centerns och Kristdemokraternas förslag. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

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. 

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. 
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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. 

Reservation 

Inge Jacobsson och Carl-Gustaf Mörner (båda M) reserverar sig mot beslutet att 

inte bifalla Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande. 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - - 
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2020-§ 413   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. 

Diarienummer KS.2020.1031-1. 

 

Yrkanden 

Frida Granath (S) yrkar tillägg enligt följande: 
 

Att ge förvaltningen i uppdrag att: 

- Genomlysa arbetsmarknadsfrågor i hela kommunkoncernen i syfte att 

säkerställa en väl fungerande struktur och organisation. 

- Utforma läsfrämjande insatser och utåtriktade lässatsningar för att öka 

elevers läsförmåga 
 

Frida Granath (S) yrkar därefter en ändring av uppdraget: Plan för ökad 

grundbemanning för att minska timvikarier och ge tryggare anställningsvillkor 

till ”Optimera grundbemanningen för att minska behovet av vikarier.” 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag på 

prioriterade uppdrag: 

Övergripande: 

- Översyn samt effektivitetsförslag av samtliga sektorers administration och 

överbyggnad. Utreda stationshuset utifrån framtida kommunala 

verksamhetsbehov. 

- Utred implementering av automatisering av handläggning Ekonomiskt bistånd. 

Implementera återvandringsenhet samt utred återvandringsbidrag. 

Arbetsgivarperspektiv: 

- Plan för ökad grundbemanning för att minska timvikarier och ge tryggare 

anställningsvillkor. 

Vård och omsorg: 

- Följ och analysera vad reformen ”god och nära vård” kan innebära för 

Finspångs kommuns verksamheter. 

- Utred och ge förslag på förbättringar för Björnkullens lokalisering och 

verksamhet. 

- Utred kostnader mer näringsrik och varm mat till brukare. 

- Utred möjligheterna till seniorbostäder, äldreomsorg och förskola i ”gamla” 

lasarettets lokaler. 
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Ungdomsarbetslösheten: 

- Utveckla åtgärder för att aktivt minska ungdomsarbetslösheten. 

Skolan: 

- Utvärdera fullvärdigt mellanstadium 4-6 på Grosvadsskolan. 

- Utred landsortsskolornas förutsättningar för att lösa den generella lokalbristen i 

skolan. 

- Utred och utveckla användande av fjärrundervisning landsortsskolorna. 

- Säkerställ rutiner för skola med lika förutsättningar och fokus på höjd 

måluppfyllelse. 

 

Inge Jacobsson (M) yrkar tillägg enligt följande: 

1. Att förvaltningen genomför en utredning av Sektor Utbildning, i syfte att 

säkerställa att det finns en organisatorisk och strukturell samverkan kring 

arbetsmarknadsfrågor; där bland annat gymnasiet och vuxenutbildningen, 

arbetsmarknadsenheten, utvecklings- och näringslivsavdelningen samt 

integrationssamordnare ingår.  

 

Som en del i utredningen ska utvärdering av sammanslagningen mellan 

sektor Kultur och bildning och sektor Barn och utbildning genomföras 

för att bedöma hur samverkansfrågor kring ungdomsarbetslöshet, 

arbetsmarknadsenhet, näringslivsfrågor och integrationsfrågor har 

påverkats.  

2. Att omfördela medel från centrala barn och elevhälsan till medel för barn 

och elevhälsa på respektive rektorsområde.  

3. Att under 2021 ge ett särskilt uppdrag till sektor Utbildning för att ta fram 

ett förslag på en resursverksamhet för ungdomar med behov av extra 

särskilt stöd.  

4. Att utreda möjligheten att omfördela medel från SUD (Sektor Utbildning 

Digitalisering) gruppen till respektive rektorsområde. 

5. Att under 2021 säkerställa och tydliggöra formen för samarbetet mellan 

socialtjänsten och skolan. 

6. Att genomföra en utredning av konsekvenser vid upphandling av hela 

eller delar av lokalvården. 

7. Att fortsätta arbetet med ett samarbete/sammanslagning med 

Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG. 

8. Att införa Lagen Om Valfrihet, LOV. 

9. Att utreda förutsättningarna av att sälja delar av Vallonbygden AB:s 

fastighetsbestånd. 

10. Att upphandla transporter som idag utförs i egen regi (Transportenheten). 

I övrigt instämmer Inge Jacobsson (M) med S,C och KD:s prioriterade uppdrag. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Frida Granaths (S) yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande på bifall eller 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

 

Därefter ställer ordföranden huvudförslaget, inklusive Frida Granaths (S) 

tilläggsyrkande, mot Torgny Maurers (SD) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget med Frida Granaths (S) 

tilläggsyrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att: 

- Genomlysa arbetsmarknadsfrågor i hela kommunkoncernen i syfte att 

säkerställa en väl fungerande struktur och organisation. 

- Utforma läsfrämjande insatser och utåtriktade lässatsningar för att öka 

elevers läsförmåga 

2. Att ändra uppdraget: Plan för ökad grundbemanning för att minska 

timvikarier och ge tryggare anställningsvillkor till ”Optimera 

grundbemanningen för att minska behovet av vikarier.” 

3. Att fastställa förslag till prioriterade uppdrag för 2021 efter tillägg och 

ändringar enligt att-sats 1 och 2. 

Reservation 

Inge Jacobsson och Carl-Gustaf Mörner (båda M) reserverar sig mot beslutet att 

inte bifalla Inge Jacobssons (M) ändringsyrkande. 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

- - - - - 
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2020-§ 414   Dnr: KS.2020.0488 

 

Internkontroll sektor utbildning november 2020 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för november månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:  

• Uppföljning av kösituation och beläggning förskolan oktober 2020 

 

Kontrollerna visar: 

Bedömningen är att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas vårdnadshavare 

utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor utbildning 

november månad 2020 

- - - - - 
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2020-§ 415   Dnr: KS.2020.0337 

 

Internkontroll sektor social omsorg november 2020 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen för september 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 3 2020 

    (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende) 

Kontrollen visar:  

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 3 2020 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är totalt 50 ärenden under 

kvartal 3, där den enskilde väntat mer än 3 månader på verkställighet av 

gynnande biståndsbeslut eller haft ett avbrott i verkställighet som är längre än 3 

månader. Den som väntat längst har väntat 1223 dagar. Antalet insatser som inte 

har verkställts eller har avbrott i verkställighet har ökat gentemot föregående 

kvartal.  

21 insatser korttidsvistelse har haft helt eller delvis avbrott under 140 dagar på 

grund av att kommunen behövde dessa lokaler tillfälligt till kohortvård för covid-

19. Alla dessa insatser verkställdes igen i slutet av augusti. Brukarna erbjöds 

kompensatoriska insatser vid behov.  

Följande åtgärder redovisas: 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 

gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete har 

påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 

november 2020 

- - - - - 
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2020-§ 416   Dnr: KS.2020.0929 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor 
social omsorg, kvartal 3 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) och 

socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) 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. 

I rapporteringen för kvartal 3 ingår 21 insatser korttidsvistelse som har haft helt 

eller delvis avbrott under 140 dagar på grund av att kommunen behövde dessa 

lokaler tillfälligt till kohortvård för covid-19. Alla dessa insatser verkställdes 

igen i slutet av augusti. Brukarna erbjöds kompensatoriska insatser vid 

behov. Ungefär en tredjedel av övriga insatser nedan är verkställda eller 

avslutade när denna rapportering sker. 

Att biståndsbeslut inte verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. 

Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta en för 

uppdraget lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service 

handlar det allra oftast om brist på bostäder. Övergripande kan det även bland 

annat handla om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att 

den enskilde avsäger sig specifik verkställighet/uppdragstagare eller att den 

enskilde själv önskar ett avbrott i verkställigheten under en tid. I dagsläget finns 

det enskilda som önskar avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av 

coronaviruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på 

gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och ett intensivt arbete har 

påbörjats för att lösa bristen på servicebostäder 
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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 3 2020. 

- - - - - 
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2020-§ 417   Dnr: KS.2020.0339 

 

Månadsrapport internkontroll sektor samhällsbyggnad 
november 2020 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för november månad 2020 omfattar följande kontrollmoment:  

 

• Uppföljning av fastställda mål i ÖP genom beslutade detaljplaner. 

 

Kontrollerna visar: 

Framtagna detaljplaner som antagits, innebär cirka 175 nya bostäder. Ytterligare 

arbete pågår med framtagande av fler detaljplaner.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor 

samhällsbyggnad, november månad 2020. 

- - - - - 
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2020-§ 418   Dnr: KS.2020.0159 

 

Antagande av upphävande av del av detaljplan för Byle 1:12, 
m.fl. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om en 

ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). Detta för 

att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara 

kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande 

åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss omfattning.  

Förvaltningen har föreslagit att den del av detaljplanen som fastigheten Byle 

1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på tomten 

ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för 

upphävning.  

 

Under samrådet inkom fastighetsägaren till Byle 1:47 om att denna fastighet 

också ska upphävas från byggnadsplanen. Detta har förvaltningen inga 

invändningar mot utan har föreslagit att upphäva även tillfartsvägen till dessa 

fastigheters då denna inte uppfyller sin funktion om dessa fastigheter upphävs 

från byggnadsplanen.  

 

Under granskningen inkom inga synpunkter eller erinringar mot planförslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anta upphävande av del av detaljplan för Byle 1:12, m.fl.  

- - - - - 
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2020-§ 419   Dnr: KS.2020.1055 

 

Yttrande samråd ny översiktsplan Motala 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådshandlingen för 

Motala kommuns nya digitala översiktsplan. 

 

Finspångs kommun ser positivt på att Motala jobbar digitalt med förslaget till ny 

översiktsplan. Det gör det möjligt att öka tillgängligheten och kunskapen kring 

samhällsplanerings roll i samhällsutvecklingen. 

 

Under avsnitt 3.1.6 Motala i omvärlden, finns en beskrivning av Motalas 

mellankommunala relationer. Som grannkommun, men också en kommun som 

gränsar till flera andra regioner skulle Finspångs kommun gärna se en utveckling 

i resonemanget kring hur de mellan-regionala och mellankommunala frågorna 

kan lyftas och stärkas under planperioden. 

 

Finspångs kommun ser fram emot att fortsatt utveckla den goda dialog och 

samarbete som finns mellan kommunerna. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ställa sig bakom ovanstående yttrande till Motala kommun 

- - - - - 
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2020-§ 420   Dnr: KS.2020.1159 

 

Taxor 2021 för vatten och avlopp och avfallshantering samt 
övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lagstiftning och ägardirektivet till Finspångs Tekniska Verk AB ska 

kommunfullmäktige fastställa taxor för vatten och avlopp respektive 

avfallshantering för 2021. Övriga taxor fastställs av bolaget men 

kommunstyrelsen ska informeras om avgifterna. 

 

Finspångs Tekniska Verk AB har vid styrelsemöte 13 oktober 2020 behandlat 

taxor för 2021. Bolagets beslut framgår i styrelseprotokollet av punkt 5 

Ekonomi. Styrelsen föreslår en höjning av taxan för vatten och avlopp med 9 % 

och att taxa för avfallshantering behålls oförändrad. Styrelsen beslutade att 

fjärrvärmetaxan för år 2021 ska höjas med 1 % Övriga taxor föreslås lämnas 

oförändrade.  

Finspångs Tekniska Verk har också lämnat in en skrivelse daterad 2020-10-29 

med information om taxorna. 

 

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar att taxan för vatten och avlopp 2021 höjs med 7 % 

istället för föreslagna 9 %. 

 

Ulrika Jeansson (S) yrkar, med instämmande av Inge Jacobsson (M), bifall till 

liggande förslag enligt Finspångs Tekniska Verka AB. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att kommunstyrelsen fattar beslut i detta ärende då kommunfullmäktiges 

möte i december har ställts in på grund av den rådande Coronapandemin, 

och beslutet behöver börja gälla från den 1 januari 2021 
 

2. Att fastställa taxa för vatten och avlopp för 2021 med taxehöjning på 9 % 

enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2020-10-13 

 

3. Att fastställa oförändrad taxa för avfallshantering för 2021 enligt 

Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2020-10-13 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

4. Att ta informationen till protokollet 
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Reservation 

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

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
 

- - - - - 
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2020-§ 421   Dnr: KS.2020.1167 

 

Ansökan om förlängd kommunal borgen Ryttarkamraterna 
2021-2025 

Beskrivning av ärendet 

Ryttarkamraterna i Finspång har i skrivelse den 29 oktober 2020 begärt 

förlängning av kommunal borgen på checkkredit 150.000 kronor i fem år. 

Ryttarkamraterna i Finspång har haft kommunal borgen på sin checkkredit under 

längre tid. Tidigare har beslut om förlängning tagits 1989, 1995, 2000, 2005, 

2010 och 2015. Senaste beslutet gällde en förlängning av borgen på en 

checkkredit om 150.000 kronor under en tid av fem år till och med 31 december 

2020. 

 

Ryttarkamraterna anför i sin ansökan att de har haft en stabil ekonomi de senaste 

5 åren som har följt budgeten. De har idag inga lån. Ryttarkamraterna är en ideell 

förening utan vinstintresse. 

 

Vidare informerar Ryttarkamraterna att Corona är en oförutsedd händelse och 

med detta har de fått ställa in tävlingar och andra aktiviteter. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att kommunstyrelsen fattar beslut i detta ärende då kommunfullmäktiges 

möte i december har ställts in på grund av den rådande Coronapandemin, 

och beslutet måste tas innan årsskiftet. 

 

2. Att Ryttarkamraterna i Finspångs kommun beviljas en kommunal borgen 

på checkkrediten upp till 150.000kr under en tid av fem år, från och med 

1januari 2021 till och med 31 december 2025 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 

3. Att ta informationen till protokollet 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (75)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 422   Dnr: KS.2020.1150 

 

Ekonomisk redovisning - oktober 2020 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2020 om 13,6 mnkr. 

Prognosen för helåret visar ett positivt resultat om 26,1 mnkr, en avvikelse med 

12,5 mnkr i jämförelse med budget. Det är en förbättring med 4,5 mnkr i 

jämförelse med prognosen i tertial 2. Sektor utbildning, vård och omsorg och 

ledningsstab förbättrar sina prognoser. Sektor samhällsbyggnad och 

finansenheten försämrar sina prognoser. Finansenhetens minskning av 

överskottet med 6,5 mnkr beror framförallt på en ny skatteprognos från Sveriges 

kommuner och landsting (SKR). 

 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den 

rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger 

ett scenario istället för en prognos. Finspångs kommun har rekvirerat två 

statsbidrag gällande corona men det är i nuläget osäkert hur mycket som betalas 

ut. Den politiska ledningen i kommunen beslutade tidigt under våren om ett 

lokalt stödpaket till näringslivet. 
 

Fyra av fem sektorer visar i sina prognoser för helåret ett underskott i jämförelse 

med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg, vård 

och omsorg och samhällsbyggnad.  

 

Sektor social omsorg prognostiserar den största avvikelsen, 10 procent högre 

nettokostnader än budgeterat vilket motsvarar ett underskott om 22,9 mnkr. Inom 

sektor social omsorg prognostiseras det största underskottet, 9,7 mnkr, för köpta 

platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

och socialtjänstlagen (SoL). Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som 

drivs i egen regi. Stor del av dessa kostnader kommer att kvarstå framöver.  

 

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 5,0 mnkr, 

varav grundskola 0,7 mnkr, förskola 2,8 mnkr och gymnasiet 4,3 mnkr. Sektorn 

har hittills fått 4,2 mnkr genom den statliga ersättningen för sjuklöner till följd av 

coronapandemin. Dessa pengar har räknats med i prognoserna inom respektive 

verksamhetsområde. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag 

erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns.  

 

Sektor vård och omsorg prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 5,4 

mnkr, vilket är en förbättring med 5,3 mnkr sedan prognosen vid tertial 2. Det 

minskade underskottet beror på minskade hemtjänstvolymer, lägre 
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personalkostnader samt att sektorn i denna prognos räknar med att få del av det 

statsbidrag sektorn sökt för merkostnader på grund av corona.   

 

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, vilket är en 

försämring om 2,5 mnkr jämfört med prognosen i augusti. Den största 

förändringen har skett inom fastighetsavdelningen, serviceavdelningen och 

räddningstjänsten.  Transportservice står för det största underskottet om 1,5 

mnkr. Verksamhetens resultat påverkas hårt av coronapandemin vilket gett 

minskad efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och 

verksamhetsresor.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen - 

oktober 2020. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 48 (75)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 423   Dnr: KS.2020.1046 

 

Förändrat programutbud vid Bergska gymnasiet 

Beskrivning av ärendet 

En arbetsgrupp från huvudmannen samt skolledning gymnasieskolan har arbetat 

med översyn förändrat programutbud vid Bergska gymnasiet. Arbetsgruppen har 

identifierat behov av att utveckla utbudet av gymnasieprogram i syfte att öka 

attraktiviteten samt skapa förutsättningar för en ekonomi i balans i enlighet med 

det prioriterade uppdrag som finns. 

För att utveckla attraktiviteten vid Bergska gymnasiet har skolan utvecklat 

ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Vidare har skolan infört global 

profil på samhällsprogrammet. Skolan är en EPAS-certifierad 

(Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram) skola samt en FN-certifierad 

skola. Slutligen deltager skolan även i ett ERASMUS-projekt (EU:s program för 

utbildning).  

Barn-och fritidsprogrammet samt Handel-och administrationsprogrammet har 

god sökbild, med potential att utöka antalet platser. Bergska gymnasiet avser att 

utöka platser inför 2021 samt organisera programmen skolförlagt år 1–2 och 

därefter övergå till lärling år 3. 

Översyn Finspångs skolstruktur beskriver en ambition av att samlokalisera 

Bergska Bildningen och Bergska Bergska i lokaler på Ekmans väg, i syfte att 

skapa samordningsvinster, effektivt användande av kompetenser samt säkra 

adekvata lokaler. 

För att skapa en ekonomi i balans behöver vi också titta på vad som behöver 

förändras eller tas bort. Utifrån detta föreslås förändringar i programstruktur. 

Beslutet att Finspång ska ha lärlingsutbildning togs en gång i humanistiska 

nämnden, därför läggs ärendet om att ta bort lärlingsutbildning till 

kommunstyrelsen. 

Problembild 

Andel förstahandssökande elever till VVS-och fastighetsprogrammet är väldigt 

lågt. Vidare saknar Bergska gymnasiet utbildade och behöriga lärare samt 

adekvata lokaler för utbildningen. Möjligheten att erbjuda praktikplatser 

begränsas av att få företag kan erbjuda praktikplatser av olika anledningar.  

VVS-och fastighetsprogrammet har tagit emot en elev inom varje inriktning 

läsåret 2020/2021. Idag köper Bergska gymnasiet yrkeskurserna av en extern 

utbildningsanordnare i Katrineholm.  

Andel förstahandssökande elever till Fordons-och transportprogrammet är lågt. 

Från juli 2020 förändrades programmet med nya kurser, vilket medför att 

Bergska gymnasiet saknar utbildade och behöriga lärare samt adekvata lokaler 
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för utbildningen. Möjligheten att erbjuda praktikplatser begränsas av att få 

företag kan erbjuda praktikplatser av olika anledningar.  

Det finns bara en bilverkstad i Finspång som idag erbjuder kompetens att serva 

hybrid/elbilar. 

Fordons-och transportprogrammet har tagit emot 4 elever läsåret 2020/2021 med 

inriktning personbil.  

Inriktning Fordon-och transportprogrammet kommer att fortsätta erbjudas som 

studieväg inom yrkesintroduktion. 

Inom det regionala samverkansområdet finns det idag en gymnasieskola som 

erbjuder VVS-och fastighetsprogrammet samt Fordons-och transportprogrammet 

inom rimligt pendlingsavstånd. 

Ekonomi 

Ekonomisk beräkning vid ett scenario där hela förändringen är genomförd och 

där Bergska gymnasiet tagit in totalt 13 elever fler på Barn- och 

fritidsprogrammet samt Handel- och administrationsprogrammet. Fyra elever 

väljer att studera externt mot Fordons- och transportprogrammet samt två elever 

väljer VVS-och fastighetsprogrammet. Detta ger då en nettoökning med 7 elever 

per årskurs för Bergska gymnasiet. 

Bergska gymnasiet behöver inte köpa externa kurser för ca 250 000 kr per läsår 

för fordons- och VVS-eleverna. 

De sex platser som blir tomma ersätts med elever i Barn- och fritidsprogrammet 

samt Handel- och administrationsprogrammet, denna förändring blir 

kostnadsneutral. 

Nettoökningen med sju elever till Barn- och fritidsprogrammet samt Handel- och 

administrationsprogrammet ger verksamheten ytterligare ca 800 000 kr i 

elevpeng. Denna utökning inryms i befintlig organisation. Verksamheten räknar 

med ökade kostnader för lunch och läromedel med ca 150 000 kr. 

För Bergska gymnasiet skulle det medföra en ekonomisk nettoeffekt på ca 900 

000 kr (800 000 kr elevpeng + 250 000 kr minskad kostnad externa kurser - 

150 000 kr ökad rörliga kostnader) 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att upphöra att erbjuda lärlingsutbildning mot Fordon- och 

transportprogrammet, inriktning personbil samt VVS-och 

fastighetsprogrammet, inriktning fastighet och VVS vid Bergska 

gymnasiet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 424   Dnr: KS.2019.1169 

 

Riktlinje POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande vid 
krissituationer 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen, Finspångs kommun, beslutade den 12 oktober 1994 om 

inrättande av POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) som ska 

rekrytera, organisera och utbilda resurspersoner för direkta hjälpinsatser vid 

katastrofer och större olyckor. Kommunstyrelsen har sedan överlämnat ansvaret 

för verkställighet till sektor social omsorg där också samordnare för POSOM 

finns.  

 

POSOM är en utsedd grupp som kan användas vid omfattande kris/extraordinär 

händelse för att förstärka ordinarie verksamhet när befintliga resurser inte räcker 

till, för att stötta enskilda eller grupper som drabbas vid akuta kriser, olyckor 

eller katastrofer. POSOM genomför de första akuta åtgärderna inom 

krishantering för drabbade och anhöriga, för senare vidareslussning till ordinarie 

stödverksamheter. POSOM verkar i första hand självständigt i direkt samverkan 

med räddningstjänst, polis och regionen vid situation där kommunens 

krisledning inte är inkallad. I andra hand verkar POSOM underställd kommunens 

krisledning vid större, oönskad händelse.  

 

POSOM larmas antingen via krisledningsorganisationen (ISF) eller Tjänsteman i 

beredskap (TiB), vilket är den Räddningschef i beredskap som för närvarande är 

i tjänst. Kommundirektör och chef, sektor social omsorg kontaktas alltid inför 

uppstart av insats, vid tveksamhet äger kommundirektör rätten att avblåsa insats. 

I snitt har POSOM aktiverats en till två gånger per år.  

 

POSOM består av ledningsgrupp och omhändertagandegrupp. I ledningsgruppen 

finns samordnaren för POSOM, beredskapssamordnare samt tre personer till. 

Samordnarens ansvar är att driva arbetet inom POSOM, kalla till möten och 

uppdatera material. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar att stötta 

samordnaren i verksamhetsplanering, revidering av dokument, har mandat att 

starta insats om samordnare inte finns att tillgå. Vid insats ansvarar POSOM 

ledningsgrupp för inkallning, samordning av transporter, anskaffning av lokaler 

och förtäring, samverkan med andra aktörer, dokumentation, rapportering och 

uppföljning. Omhändertagandegruppen består av minimum 15 personer från 

kommunen, trossamfund samt andra med särskild kompetens och ansvarar för 

den personliga kontakten med de drabbade. I denna uppgift ingår att ge socialt 

och psykiskt stöd samt att hjälpa till med enklare praktiska frågor som att 

kontakta anhöriga.  

 

Det finns en årlig summa på 15000 SEK avsatt för POSOMs arbete som får 
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användas vid insatser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 

möjliggjort att använda krisberedskapsanslag enligt 2:4 till POSOM arbete. Detta 

anslag kan endast användas för planering, utbildning och övning, ej till insatser. 

Beslut om användande av 2:4 medel till POSOM tas av säkerhetsskyddschef.  

 

För att POSOM ska vara väl förberedd för att ge ett gott omhändertagande vid 

insats är det viktigt att regelbundna utbildningar och övningar genomförs. 

POSOM ledningsgrupp erbjuder lämpliga utbildningar för POSOM 

omhändertagandegrupp minst en gång per år. Det arrangeras även två träffar per 

termin för gruppdeltagare och samverkansparter. Utöver detta träffas 

ledningsgruppen i POSOM en gång per termin samt efter utförd insats. 

 

Respektive arbetsgivare inom kommunen som ställer personer till förfogande i 

POSOM-gruppen svarar för att dessa ges möjlighet att delta vid träffar och 

utbildningstillfällen samt svarar för sin andel av kommunens kostnad för 

POSOM. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna Riktlinje POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande 

vid krissituationer 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 425   Dnr: KS.2020.1104 

 

Förvärv av fastigheten Hårstorp 6:9 och Hårstorp 6:2, 
Arbetsmarknadsenheten/AME  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att se över ägandet av fastigheterna Hårstorp 6:9 

och 6:2 där kommunens arbetsmarknadsenhet idag bedriver sin verksamhet.  

FFIA har ägt fastigheterna sedan 1996 då dessa förvärvades utifrån ambitionen 

att lokalerna skulle hyras ut till externa aktörer alternativt verksamheter riktade 

mot det lokala näringslivet. Historiskt har området utgjort kommunens 

centralförråd. 

Fastigheterna Hårstorp 6:9 och 6:2 ligger i Finspångs tätort med en areal om 

5892 respektive 2908 m2. Byggnaderna på fastigheterna är av skiftande standard 

och karaktär.   

Vid en översyn av området och dess verksamhet kan det konstateras att 

Finspångs kommun sedan 2004 varit ensam hyresgäst i fastigheterna. FFIA har 

de senaste åren genomfört avstyckningar från fastigheten till förmån för privata 

etableringar.  

Hyreskostnaden uppgår idag till ca. 380 tkr/år. Styrelsen för FFIA har dock 

aviserat att de behöver genomföra en hyresrevision för att uppnå den indikerade 

värderingen för fastigheterna. Preliminärt 770 tkr/år.  

Byggnaderna på fastigheterna är i behov av upprustning och anpassning för att 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet skall kunna fortgå. Vid senaste OVK 

besiktning befanns anläggningen inte uppfylla gällande krav. Delar av 

verksamheten är för tillfället evakuerad till ersättningslokaler. 

Förvaltningens fastighetsenhet har i dialog med FFIA tagit fram strategi för 

åtgärder i fastigheterna. Här inkluderas fuktsaneringsåtgärder samt 

ventilationsåtgärder. 

FFIA har till förvaltningen uttryckt att det inte ligger i uppdraget att utveckla 

fastigheter till kommunala ändamål. FFIA finner det lämpligt att försälja 

fastigheterna till Finspångs kommun till marknadsvärdering. Utöver detta är 

förvaltning och FFIA överens om att kostnader gäller fuktsaneringsåtgärder 

faller på försäljande part. Statusbesiktning har genomförts och kalkyl finns 

framtagen. 

Bedömd åtgärd avseende fuktsanering kostnadsuppskattas till 1 200 000 kr 

vilken återbetalas efter genomförd åtgärd. 

Kommunala verksamhetslokaler ägs, med några undantag, av kommunen själv 

för att därigenom få rådighet över lokalernas utformning utifrån verksamheternas 
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behov. Av det skälet har exempelvis Hällestadsgården nyligen förvärvats av 

kommunen från Vallonbygden. 

Förvaltningen har i dialog med FFIA kommit fram till att ett framtida förvärv 

förutsätter att förestående fuktsaneringsåtgärd avräknas från förvärvskostnaden.  

Förvaltningens förslag till beslut är att man förvärvar fastigheterna enligt 

marknadsvärdering med avräkning för fuktsaneringsåtgärder. 

Att investeringsmedel för verksamhetsanpassning och ventilationsåtgärder 

hanteras inom förvaltningens avsatta medel för ändamålet. 

Fastigheterna är externt värderade, genom Cushman & Wakefield och indikerar 

ett marknadsvärde om 4 500 000 kr.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hårstorp 6:9 och 6:2 från Finspångs 

förvaltning och industrihus AB för köpeskillingen i befintligt skick. 

Köpeskillingen fastställs 3 300 000 kr exklusive transaktionskostnader. 

Finspångs kommun bekostar och ansvarar för renovering av befintlig 

vattenläcka.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att justera tjänsteskrivelse och avtal till 

nästkommande KS. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nästa KS med förslag på 

finansiering för renovering. 

4. Att medge lånefinansiering inom 2021 års beslutade låneram för 

köpeskilling om 3 300 tkr samt ev renovering enligt punkt 3. 

5. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

6. Att internt hyresavtal upprättas med sektor social omsorg 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 55 (75)  

Sammanträdesdatum  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 426   Dnr: KS.2020.1161 

 

Bidrag för anläggande av lekplats i Rejmyre 

Beskrivning av ärendet 

Flera förfrågningar från boende i Rejmyre har inkommit till Finspångs kommun 

avseende avsaknad av en lekplats i Rejmyre tätort. Utifrån att Finspångs 

kommun inte är huvudman för allmän plats, gator och parker, i Rejmyre har 

dialog förts med Rejmyre vägsamfällighet kring utveckling av en allmän lekplats 

i Rejmyre. 

 

Med anledning av ovanstående har Rejmyre vägsamfällighet inkommit med en 

ansökan om bidrag för anläggande av en lekplats i Rejmyre. Vägsamfälligheten 

har i samverkan med flertalet lokala föreningar och föräldragrupper arbetat för 

att anlägga en lekplats i Rejmyre under en längre tid och ansöker om 1 000 000 

kr i bidrag. Vägsamfälligheten kommer ansvara för framtida drift- och underhåll 

av lekplatsen och tillsammans med stöd från Rejmyre musikförening planeras 

även ett utegym anläggas i anslutning till lekplatsen.  

 

Med anledning av ovanstående föreslås ett ekonomiskt stöd på 1 000 000 kr 

tilldelas Rejmyre vägsamfällighet för anläggande av en lekplats i centrala 

Rejmyre. Bidraget föreslås tas av kommunens utvecklingspott, 

kommungemensamma medel.  

Av avsatta medel i utvecklingspotten finns för närvarande 3 092 000 kronor för 

år 2020. Flera andra ärenden är under beredning om finansiering från 

utvecklingspotten, men utifrån beviljande av ovan sökta belopp finns 2 092 000 

kronor kvar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att bevilja sektor samhällsbyggnad utvecklingsmedel för anläggande av 

en lekplats i centrala Rejmyre.  

2. Att finansieringen sker genom avsatta medel i utvecklingspotten med 

1000 000 kronor år 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 427   Dnr: KS.2020.0905 

 

Antagande av ny översiktsplan 2020 

Inledning 
År 2017 fick Miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda en ny 

översiktsplan för Finspång. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och 

grundar sig i den aktualitetsprövning som förvaltningen genomförde 2015 och 

som kommunfullmäktige fattade beslut om i januari 2016. I beslutet gjordes 

bedömningen att Finspångs kommuns översiktsplan (antagen 2011) ansågs vara 

fortsatt aktuell, men att det fanns områden som behövde utvecklas. Med det som 

utgångspunkt planerades två fördjupade översiktsplaner, en för Finspångs tätort 

och en för landsbygden.  

 

Beslutet reviderades i samband med att tillväxtmålet om 30´000 invånare till år 

2035 (Vision 30/35) togs i kommunfullmäktige samt att arbetet med att 

implementera Agenda 2030 i organisationen startade (KF 2017-§ 97 Dnr: 

KS.2016.0815)  Miljö- och samhällsberedningens uppdrag förändrades till att 

arbeta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. De två ramar som arbetet 

utgått från är tillväxtmålet 30/35 och Agenda 2030. Översiktsplanens syfte är att 

skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling som möjliggör 30´000 

invånare år 2035. 

 

Den nya översiktsplanen är helt digital vilket möjliggör interaktion mellan läsare, 

kartor och beskrivande texter. Översiktsplanen kommer att finnas publicerad via 

Finspångs kommuns webbplats, www.finspang.se alternativt via direktlänken 

www.finspang.se/op2020 

 

Inför antagandet finns översiktsplanen att läsa via https://ext-
gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d6
6f7841a42718 

 

Beskrivning av ärendet 

Den här översiktsplanen har arbetats fram i ett tätt samarbete mellan 

förtroendevalda i Miljö-och samhällsberedningen och Referensgrupp för 

Finspångs centrummiljö tillsammans med en tjänstemannagrupp, en arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen har letts av en projektledare på Utvecklings- och 

Näringslivsavdelningen.  

  

I arbetsgruppen har funktioner från både Utvecklings- och 

Näringslivsavdelningen samt från samhällsplaneringsenheten deltagit. Utöver 

detta har andra kompetenser involverats i arbetet utifrån behov. I 

tjänstemannagruppen har följande funktioner deltagit under olika delar av 

processen: Utvecklingsstrateg översiktlig planering (projektledare), 

http://www.finspang.se/
http://www.finspang.se/op2020
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718
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Samhällsplaneringschef, Samhällsplanerare, Miljöstrateg samt Planarkitekt. En 

GIS-kompentens har funnits tätt knutet till arbetsgruppen. Under slutet av 2019 

och fram till det färdiga förslaget presenteras har arbetet genomförts av i 

huvudsak projektledaren och planarkitekt. 

  

En styrgrupp har kopplats till arbetsgruppen bestående av Samhällsbyggnadschef 

och Utvecklingschef sedan kommundirektör. Båda dessa har deltagit i delar av 

arbetet tillsammans med arbetsgrupp och förtroendevalda. 

  

Med start våren 2017 har båda grupperna med förtroendevalda träffats 

regelbundet tillsammans med arbetsgruppen för att skapa en gemensam syn på 

strategiskt viktiga frågor. Grupperna har träffats regelbundet fram till Miljö- och 

samhällsbredningens beslut att skicka förslaget till översiktsplan för antagande. 

 

En ny översiktsplan som ska skapa möjligheter för tillväxtmålet kräver ett brett 

förankringsarbete. Det har skett genom många och breda dialoger inom 

förvaltningen, med tjänstemän från kommunens bolag samt mellan förtroende-

valda i Miljö- och samhällsbredningen, centrumgruppen och bolagsstyrelser. Det 

stora fokuset har legat på olika former av medborgardialoger. 

 

För att tillgängliggöra översiktsplanen och för att fortsätta det påbörjade arbetet 

med en digital samhällsbyggnadsprocess bestämdes att översiktsplanen från och 

med samrådet skulle presenteras i ett helt digitalt format. Syftet har varit att nå 

fler och skapa en större kännedom om samhällsplaneringen om fler kan ta del av 

materialet var som helst. Ett digitalt format möjliggör också en interaktion 

mellan kartor och text, samt tillgänglig information i kartlager. 

 

Under det långa arbetet med att ta fram en ny översiktsplan så har många nya 

planeringsunderlag sammanställts. Dessa är underlag för ställningstaganden i 

översiktsplanen. De nya planeringsunderlagen återfinns under flik 10 i 

översiktsplanen. 

 

Planeringsunderlag framtagna under arbetet 

Under arbetet med översiktsplanen har flera nya planeringsunderlag arbetats 

fram och godkänts av Miljö- och samhällsbredningen i en löpande process. 

Dessa dokument är: 

• Serviceplan, Planeringsunderlag för kommersiell service i 

Finspång (2019-12-16) 

• Strategi för Jordbruksmark, Planeringsunderlag för 

översiktsplan 2020 (2019-11-06) 

• Transportinfrastruktur, Planeringsunderlag för översiktsplan 

2020 (2020) 

• Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Planeringsunderlag för 

översiktsplan 2020 (2019-11-06) 
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• Planeringsförutsättning Finspång 2017, Planeringsunderlag till 

Översiktsplan 2020 (2017)  

• Planeringsförutsättning landsbygd och orter 2017, 

Planeringsunderlag till Översiktsplan 2020 (2017) 

 

Planeringsunderlag att upphäva 

Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har flera äldre planer och 

strategier bedömts inte längre vara relevanta. De frågorna hanteras numer i 

översiktsplanen och de aktuella dokumenten föreslås därför upphävas i beslutet 

om att anta översiktsplanen. Dessa är: 

• Landsbygdsprogram för Finspångs kommun (2003)  

• Parkeringsstrategi för Finspångs centrum (Konsultrapport från 

Ramböll, 2014-05-27)  

• Trafik för en attraktiv kommun - trafikstrategi för Finspångs 

kommun (2009) 

• Tryggt, tillgängligt och trafiksäkert - program för gång- och 

cykelstaden Finspång (2009) 

• Trafikplan för Finspångs tätort (2012) 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Parallellt med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har en konsult arbetat 

med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den är en del av 

översiktsplanen och pekar på behov av kommande arbete och utredningar. Då 

arbetet löpt parallellt med översiktplaneprocessen har många delar av 

miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser arbetats in under arbetet med 

översiktsplanen. Det kvarstår dock arbete att göra i genomförandet av 

översiktsplanen under planperioden. 

 

Tidiga medborgardialoger  

Under senhösten 2017 påbörjades ett dialogarbete via digitala kanaler där 

intresserade har fått svara på korta enkla frågor om Finspångs utveckling. Det 

har även funnits möjligheter att anmäla intresse för deltagande i en e-panel. 

 

Under våren 2018 har nio utvecklingsdialoger genomförts i hela Finspång. Till 

dessa bjöds alla in som hade intresse av Finspångs utveckling. Tre stycken 

utvecklingsdialoger med fokus på Finspångstätort med omland, samt fem 

stycken i övriga Finspång. Utöver detta genomfördes en utvecklingsdialog med 

gymnasieelever. I dessa dialoger har både tjänstemän och förtroendevalda 

deltagit. Utvecklingsdialogerna har inletts med en presentation om tillväxtmålen 

om 30´000 invånare 2035 samt vad en översiktsplan är och varför det är viktigt 

att vara med och påverka. Den största delen av tiden har sedan avsatts till 

diskussion i grupper utifrån från en SWOT-modell med fokus på möjlig 

utveckling. Utvecklingsdialogerna har varit välbesökta och över 250 intresserade 

har deltagit, plus alla tjänstemän och förtroendevalda. 
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Resultaten från dialogerna har, i den mån det bedömts vara möjligt, arbetats in i 

översiktsplan 2020. 

 

Kommunikation, missiv samt sändlista 

Med utgångpunkt i det omfattade dialogarbete som genomförts innan och under 

arbetet med översiktsplanen arbetades en omfattande sändlista fram till samrådet. 

Utöver de lagstadgade instanser som ska få möjlighet att yttra sig togs en lista på 

företagare, föreningar och andra intressenter fram och namngavs i sändlistan. I 

sändlistan angavs även ” Markägare som berörs av planförslaget”. Finspångs 

kommun har valt att inte publicera personuppgifter avseende enskilda markägare 

i sändlistan främst på grund av integritetsskyddet.  

 

Den dagen samrådet, respektive granskningen, startade mejlades missiv, 

miljökonsekvensbeskrivning, länkar till översiktsplanen samt under 

granskningen även samrådssammanställningen till de på sändlistan. Innan 

granskningen påbörjades, den 11 maj 2020,  meddelade även Finspångs kommun 

Länsstyrelsen samt Region Östergötland att granskningen skulle ske samt att den 

skulle anslås den 8 juni 2020.  

 

Listan på aktuella markägare togs först fram innan samrådet. Det gjordes en 

sammanställning över de markägare (fastighetsägare) som bedömdes beröras i 

hög grad av det nya förslaget till översiktsplan. Fastighetsägare med mark-

innehav större än 5 hektar som föreslogs bli nya utvecklingsområden samt 

samtliga fastighetsägare till förtätningar i tätorten fick brev hemskickade. Även 

större fastighetsägare i utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

läge fick brev, men inga brev skickades till ägare av villatomter.  

 

Finspångs kommun publicerade vid ett flertal tillfällen information om 

översiktsplanen i Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och 

Fokus Finspång samt på såväl kommunens webbsida (finspang.se) som på 

Facebook och Instagram. Detta gjordes för att nå så många som möjligt, utöver 

de berörda markägarna och den omfattande sändlistan, med informationen om att 

översiktsplanen var på samråd. Finspångs kommun anordnade även 5 välbesökta 

drop-in tillfällen för allmänheten. 

 

Under granskningen skickade Finspångs kommun vykort, dels till de mark- eller 

fastighetsägare som framgick av ovanstående lista, dels även till fastighetsägare 

till nya föreslagna verksamhetsområden. Det vill säga till fastighetsägare med 

markinnehav större än 5 hektar vars mark bedömes påverkas av förslaget. Inga 

vykort skickades till villatomtägare. Utöver detta anslogs granskningen på 

kommunens digitala anslagstavla. Därutöver annonserades information i 

Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och Fokus Finspång 

två gånger. Informationen publicerades också på Facebook och på kommunens 
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webbsida (finspang.se). Under granskningen erbjöds också två drop-in tillfällen 

samt två digitala tillfällen för allmänheten. 

 

Under både samråd och granskning har allt material funnits tillgängligt via 

www.finspang.se/op2020 . Projektledaren tillsammans med förtroendevalda och 

andra tjänstemän har svarat på frågor samt träffat de som så önskat. 

 

Samråd januari- april 2019  

Samrådet för ny översiktsplan pågick från den 21 januari 2019 till den 17 april 

2019.  

 

Under denna tid har invånare, markägare, länsstyrelse och berörda myndigheter, 

andra kommuner, näringsliv, föreningslivet samt andra intresserade getts 

möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkterna har lämnats skriftligen, 

mestadels via en web-enkät som fanns i fliksystemet i översiktsplanen eller via 

mejl till Finspångs kommuns allmänna mejllåda. 

 

Totalt har yttranden inkommit fördelat på följande sätt: 

• Länsstyrelse samt Region Östergötland 

• 5 kommuner 

• 10 Kommunkoncernen och politiska partier 

• 6 näringslivet 

• 11 föreningar 

• 40 privatpersoner 

  

Under samrådstiden så kungjordes samrådet genom annonseringar i 

dagstidningar, i en lokaltidning, på Finspångs kommuns hemsida samt via 

sociala medier. 

 

Samrådshandlingen har gått att läsa och interagera med via 

www.finspang.se/op2020 Samrådshandlingen har varit helt digital där kartor och 

texter interagerar med varandra.  

 

Under samrådstiden erbjöds fem drop-in tillfällen öppna för alla som hade frågor 

kring förslaget till översiktsplan eller kring den digitala plattformen. Totalt kom 

drygt 75 personer till dessa tillfällen som bemannades av både förtroendevalda 

och tjänstemän. Under samrådstiden har även tjänstemännen deltagit i flertalet 

möten och informationsträffar om översiktsplanen. 

 

För en fullständig redovisning av yttranden samt svar från Finspångs kommun, 

se Samrådssammanställning. 
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Medborgardialog grönstruktur 

Finspångs kommun genomförde en digital medborgardialog om grönområden 

under perioden december 2019 till februari 2020. Syfte med dialogen var att få 

mer kunskap om hur olika grönområden används. Enkäten marknadsfördes via 

Finspångs kommuns webbplats och officiella Facebook-konto. Enkäten 

besvarades av 145 personer varav fler är kvinnor än män. De flesta grönområden 

ligger inom 0 – 1000 meter från bostaden och de flesta tar sig till grönområdet 

till fots. 

 

Resultaten av dialogen har arbetets in i en grönstruktur i översiktsplanen. 

 

Granskning juni-september 2020 

Översiktsplanen för Finspångs kommun har varit utställd för granskning under 

tiden 8 juni 2020 till 14 september 2020. 

 

Under denna tid har invånare, markägare, länsstyrelse och berörda myndigheter, 

andra kommuner, näringsliv, föreningslivet samt andra intresserade getts 

möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkterna har lämnats skriftligen, 

mestadels via en web-enkät som fanns i fliksystemet i översiktsplanen eller via 

mejl till Finspångs kommuns allmänna mejllåda. 

 

Totalt har 49 personer/instanser lämnat synpunkter, dessa fördelats på följande 

sätt: 

• Länsstyrelse samt Region Östergötland 

• 4 kommuner 

• 4 Kommunkoncernen och politiska partier 

• 9 näringslivet 

• 8 föreningar 

• 22 privatpersoner 

 

Granskningshandlingen har gått att läsa och interagera med via 

www.finspang.se/op2020. Granskningshandlingen har varit helt digital där kartor 

och texter interagerar med varandra.  

 

Granskningen har anslagits på Finspångs kommuns digitala anslagstavla. 

Annonsering har skett i Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms 

Kuriren, Fokus Finspång samt på Finspångs kommuns hemsida och sociala 

medier. Utöver detta har en omfattande sändlista sammanställts och samtliga 

mottagare på denna har fått mejl med information, missiv samt länk till 

samrådshandlingen. Vidare har större markägare som direkt berörs av 

översiktsplanen fått vykort hemskickade med information om samrådet.  I dessa 

utskick och annonser har även inbjudan till de två drop-in tillfällena och de två 

TEAMS-mötena funnits.  
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Det mindre antalet deltagande på träffarna under granskningen relativt samrådet 

kan möjligen förklaras med de restriktioner och förändrade umgängesnormer på 

grund av Covid-19. Under granskningstiden har tjänstemännen deltagit i möten 

och informationsträffar om översiktsplanen. 

 

För en fullständig redovisning av yttranden samt svar från Finspångs kommun, 

se Granskningsutlåtande. 

 

Kartlager 

Översiktsplanen består av både text och karta. I kartan redovisas de anspråk på 

mark- och vattenområden som bedöms behövas för att nå tillväxtmålet på 30 000 

invånare till år 2035. 

 

Kartlager under Användning och Riksintresse avses fastställas. Under 

Planeringsunderlag avses lager för kulturmiljöprogrammet, förorenade områden 

– kommunens prioritering samt påverkansområde Seveso fastställas. Övriga 

kartlager som finns under Planeringsunderlag kommer att vara levande underlag 

som kommer att uppdateras allt eftersom. Se bilaga för detaljer. 
 

Sammanfattning 

Översiktsplan 2020 bedöms skapa goda förutsättningar för att nå tillväxtmålen 

om 30´000 invånare år 2035. Översiktsplanen förhåller sig till Finspångs 

kommuns styrmodell baserad på Agenda 2030 och den föreslagna mark-

användningen kan ske på ett hållbart sätt. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen visar på små konsekvenser för miljön och i flera 

fall förbättringar då utvecklingen av Finspång möjliggör ett omhändertagande av 

kända risker och exempelvis föroreningar i ett tidigt skede. 

 

Relevanta beslut och ärendenummer 

KF 2016-§ 146 Dnr: KS.2016.0815, Beslut om uppdrag till Miljö- och 

samhällsberedningen att ta fram fördjupad översiktsplan med fokus landsbygd. 

 

KF 2017-§ 97 Dnr: KS.2016.0815, ändring av uppdrag från kommunfullmäktige 

till Miljö- och samhällsberedningen. 

 

Miljö- och samhällsberedningen, 18-12-18, Dnr: KS.2018.1318 beslut samråd 

för Översiktsplan 2020. 

 

Miljö- och samhällsberedningen, 20-05-26, Dnr: KS.2020.0555 beslut 

granskning för Översiktsplan 2020, inklusive godkännande av 

Samrådssammanställning daterad 20-05-26. 
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Miljö- och samhällsberedningen, 20-10-27, Dnr KS.2020.0905 beslut förslag till 

antagande av Översiktsplan 2020, inklusive Samrådssammanställning daterad 

20-05-26, granskningsutlåtande daterad 20-10-27, Miljökonsekvensbeskrivning 

daterad 20-04-29 samt kartunderlag, lagerlista. 

 

Miljö- och samhällsberedningens förslag till beslut i kommunstyrelsens 

möte den 20 januari 2021 

Miljö- och samhällsberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

1. Att anta Översiktsplan 2020, Framtid Finspång, med 

samrådssammanställning 20-05-26, granskningsutlåtande 20-10-27, 

miljökonsekvensbeskrivning 20-04-29 samt skriftliga planeringsunderlag 

framtagna i arbetet.  

2. Att fastställa kartlager för Användning och Riksintresse samt följande 

kartlager under Planeringsunderlag: kulturmiljöprogrammet, förorenade 

områden – kommunens prioritering samt påverkansområde Seveso 

fastställas. 

3. Att upphäva Översiktsplan 2011, Framtiden finns i Finspång med 

tillhörande handlingar. 

4. Att upphäva Landsbygdsprogram för Finspångs kommun (2003)  

5. Att upphäva Parkeringsstrategi för Finspångs centrum (Konsultrapport 

från Ramböll, 2014-05-27)  

6. Att upphäva Trafik för en attraktiv kommun - trafikstrategi för Finspångs 

kommun (2009) 

7. Att upphäva Tryggt, tillgängligt och trafiksäkert - program för gång- och 

cykelstaden Finspång (2009) 

8. Att upphäva Trafikplan för Finspångs tätort (2012)  

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 

januari 2021 

 

- - - - - 
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2020-§ 428   Dnr: KS.2020.1118 

 

Tecknande av avtal mellan Finspångs kommun och 
Coompanion 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun var en av de första kommunerna i länet som ingick i en 

överenskommelse och samverkan med Coompanion Östergötland, men det har 

till dags dato inte varit formaliserat i ett avtal. 

 

Syftet med föreliggande avtal är att främja bildande och upprätthållande av 

kooperativa föreningar/företag i Finspångs kommun. Coompanion Östergötland 

åtar sig att håller med information och rådgivning vad gäller start och utveckling 

av kooperativa företag, samt vara en stödresurs för etablerade kooperativ. 

 

Finspångs kommun förbinder sig genom avtalet att sprida kunskap om 

Coompanion Östergötland och dess verksamhet, framförallt genom Finspångs 

kommun informations- och kommunikationskanaler.  

 

Finspångs kommun åtar sig även att verka för att projektverksamhet som syftar 

till företagsutveckling kommer till stånd.  

 

Finspångs kommun betalar årligen ett verksamhetsbidrag om 1 krona per 

invånare till Coompanion Östergötland, samt en medlemsavgift som för år 2021 

ligger på 500 kr. 

 

Avtalet gäller tillsvidare och förlängs ett (1) år i taget. Uppsägning skall ske sex 

(6) månader före avtalets utgångstid.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att ingå avtal med Coompanion 

2. Att finansiering sker från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda 

behov från och med år 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-§ 429   Dnr: KS.2020.1157 

 

Digitaliserad introduktion för nyanställda 

Beskrivning av ärendet 

Ledningsstaben har i uppdrag att digitalisera delar av introduktionsdagen för 

nyanställda medarbetare. I det arbetet vill vi ta fram en film som är hållbar över 

tid. En omvärldsbevakning är genomförd för att se hur andra kommuner hanterat 

digitaliserad introduktion där bland annat animerade filmer tagits fram.   

För att få en mer hållbar lösning är förslaget att skapa en animerad film som 

uppfyller de kvalitetskrav vi har och som inte är beroende av vilka personer som 

arbetar i kommunen. Filmen kommer beröra området ”att arbeta i en kommun” 

och ska också vara anpassad till den organisation Finspångs kommun har.  

Utifrån erhållen offert är den totala kostnaden för den animerade filmen 

inklusive konsultkostnad 100 000 kr. 

För att kunna ta fram den animerade filmen ansöker ledningsstaben om 100 000 

kr ur utvecklingspotten. Av avsatta medel i utvecklingspotten finns för 

närvarande 3 092 000 kr kvar för år 2020. Vid beviljande av ovan sökta belopp 

finns 2 992 000 kr kvar.  
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att ta fram en animerad 

film till den digitaliserade introduktionen 

2. Att finansiering sker genom avsatta medel i utvecklingspotten med 

100 000 kr år 2020.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 430   Dnr: KS.2020.1170 

 

Digitaliseringsmedel WinLas kompetens- och 
utbildningsverktyg 

Beskrivning av ärendet 

Idag använder organisationen systemet WinLas för kontroll av medarbetares 

LAS-tid, varsel, företrädesrätt samt när medarbetare konverteras till 

tillsvidareanställd enligt Lagen om anställningsskydd. Systemet är idag helt 

klientbaserat och systemförvaltningen ligger på HR-avdelningen. HR-

avdelningen skapar och förvaltar användare och IT-avdelningen installerar 

systemet efter behov. Mycket av hanteringen sker i pappersform, till exempel 

ansökan om företrädesrätt för vikarier. HR-avdelningen får många telefonsamtal 

från vikarier som vill veta hur deras anställningstid ser ut. HR-avdelningen ser 

behov av att i ett tvåstegsprojekt utöka användandet av programmet och dess 

möjligheter.  

I det första steget som sker under 2020 kommer HR-avdelningen starta upp den 

webbaserade delen av systemet. Detta innebär att chefer kan se direkt i webben 

medarbetares LAS-tid, ta ut rapporter, skriva ut varselinformation samt få 

påminnelser. För medarbetare kommer detta innebära att de själva kan gå in i 

systemet och se sin LAS-status samt ansöka om företrädesrätt. På så vis 

försvinner mycket pappershantering och exempelvis anmälan om företrädesrätt 

går fortare.  

I det andra steget som planeras genomföras under 2021 kommer systemet att 

utökas med webbaserat kompetensverktyg och kursverktyg. Kompetensverktyget 

innebär att chefer kan se medarbetares samtliga kompetenser i en samlad bild. I 

kursverktyget kommer kommunen kunna hantera samtliga interna 

utbildningspaket och kurser som medarbetare ska gå i ett visst intervall, till 

exempel hjärt- och lungräddning och arbetsmiljöutbildning för chefer. Det finns 

möjlighet att skapa påminnelser och säkra att medarbetare får kurser vid rätt 

tillfälle och intervall.  

Detta i linje med målet i digitaliseringsstrategin, högre kvalitet och effektivitet i 

verksamheten. 

Medlen kommer att användas: 

• Till installation och uppstartsarbete för leverans av systemet samt 

konsulttimmar.  

• Till personalkostnader för att under en införandeperiod ta in arbetskraft 

på HR-avdelningen för att implementera systemet i verksamhet.  
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Upplägg 

Projektet kommer i startskedet införa modulerna i steg 1 tillsammans med 

WinLas. Vidare kommer användare, chefer och administratörer, få introduktion 

och stöd i användandet av systemet. HR-avdelningen kommer att ta fram en 

verksamhetsanpassad manual och vad som gäller för Finspångs kommun. 

Information kommer delges till organisationens vikarier.  

Ansvarig för projekt: Evelina Evertsson 

Projektägare: Helén Wallman 

Ansökan 

HR-avdelningen ansöker om 51 000 kronor i digitaliseringsmedel för projektets 

arbete med uppstart och implementering av nya Moduler i WinLas. 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 70 000 kronor. Vid 

beviljande av ovan sökta summa (51 000 kronor) finns 19 000 kronor kvar. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja HR-avdelningen digitaliseringsmedel för införandet av 

modulerna i steg 1 under år 2020. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta digitaliseringsmedlen med 

summan 51 000 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-§ 431   Dnr: KS.2020.1158 

 

Övertagande av IT-infrastruktur från Finspångs Stadsnät Finet 
AB 

Beskrivning av ärendet 

Den modell för leverans av IT-infrastrukturtjänster som Finspångs kommun idag 

använder måste ses över med hänsyn taget till gällande konkurrenslagstiftning 

samt avsaknaden av tekniska utvecklingsmöjligheter. Kommunens IT-

infrastruktur är idag i stort behov av en upprustning kopplat till en tydlig strategi 

för utveckling av verksamhetsanpassade fastighetsnät.  

Detta gäller för samtliga verksamheter, men den nuvarande bristen på utveckling 

har absolut störst påverkan på sektorerna utbildning samt vård och omsorg.  

Finspångs kommun planerar därför ett övertagande av samtliga verksamhetsnära 

infrastrukturtjänster kopplat till datakommunikation som idag levereras av 

Finspångs Stadsnät Finet AB. Detta för att få en mycket större tydlighet i 

uppdelningen av ansvarsområden, ökad IT- och informationssäkerhet och en 

högre nivå av service för den egna verksamheten. 

Förvaltning och utveckling av det fiberbaserade stadsnätet är dock inte 

inkluderat i uppdraget då detta kvarstannar som ett ansvar för Finspångs Stadsnät 

Finet AB. 

Upplägg 
Övertagandet kommer att genomföras i projektform med resurser från Finspångs 

kommuns IT-avdelning och Finet AB, samt externa konsulter. Vid projektets slut 

ska samtlig utpekad teknisk utrustning vara ansvarsmässigt överlämnad till IT-

avdelningen. Den tekniska infrastrukturen ska vara grundläggande dokumenterad 

och drift och underhållsinstruktioner ska finnas. Personal som ska arbeta i den 

framtida förvaltningen ska vara utbildade. 

Ansökan 

Ledningsstaben ansöker om totalt 1 000 000 kronor i utvecklingsmedel fördelat 

på 300 000 kronor år 2020, 650 000 kronor år 2021 samt 50 000 kronor år 2022. 

 

Av avsatta medel i utvecklings och omställningspotten finns för närvarande 

3 092 000 kronor för år 2020. Vid beviljande av ovan sökta medel finns 

2 692 000 kronor kvar för år 2020. 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja ledningsstaben totalt 1 000 000 kronor från utvecklings- och 

omställningspotten för övertagande av IT-infrastruktur från Finspångs 

Stadsnät Finet AB. Beloppet fördelas med 300 000 kronor år 2020, 

650 000 kronor år 2021 samt 50 000 kronor år 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 432   Dnr: KS.2020.1108 

 

Generellt ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Beskrivning av ärendet 

FFIA har tagit fram förslag till reviderat generellt ägardirektiv för de kommunala 

bolagen och föreslår fullmäktige att fastställa detta.  

Direktivet innehåller principerna för kommunens ägande av bolag samt det 

kommunala syftet med bolagens verksamhet. Vid sidan av detta relegerar 

direktivet ansvar och roller mellan kommunen och de olika bolagsorganen. Detta 

direktiv innehåller således generella riktlinjer för samtliga bolag. Bolagens 

specifika uppdrag återfinns i separat ägardirektiv.   

Föreliggande förslag innehåller i första hand en språklig och redaktionell 

genomgång. Det som har tillkommit i sak är ett avsnitt om bolagens uppdrag i 

förhållande till kommunens budget och strategiska plan och att bolagen förväntas 

arbeta med de globala målen för hållbar utveckling i den egna 

verksamhetsstyrningen. Dessutom framgår det av direktivet att en årlig 

hållbarhetsrapport ska tas fram i enlighet med kraven i årsredovisningslagen.  

Vid sidan av detta förs det också in att bolagen ska arbeta i enlighet med 

gällande kod för svensk bolagsstyrning samt koden mot korruption i näringslivet. 

Koderna riktar sig primärt gentemot noterade alternativt andra privatägda 

företag, men kan med fördel tillämpas i kommunalt ägda bolag, något som också 

poängteras av SKR. Slutligen föreslås ett förtydligande gällande att de 

sakkunnigas stöd till lekmannarevisionen ska finansieras inom ramen för de 

förtroendevalda revisorernas budgetanslag. Detta förhållande regleras i dagsläget 

inte i något styrdokument.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige  

1. Att fastställa generellt ägardirektiv för de kommunala bolagen 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2020-§ 433 
 

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden: 
 

a) Uppdatering Coronapandemin – kommundirektör Johan Malmberg ger en 

uppdatering om läget med Coronapandemin i Finspångs kommun. 

b) Östgötatrafiken – trafikutvecklare Nicklas Ebermark och trafik- och 

samhällsstrateg Jakob Klasander från Östgötatrafiken ger information om 

tätortstrafik och servicelinje. 

c) Migrationsverkets beslut om uppsägning av lägenheter – flyktingsamordnare 

Suada Talic informerar om Migrationsverkets beslut och dess konsekvenser för 

asylboende i Finspång. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 
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2020-§ 434 

 

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. 

Dessa beslut redovisas för detta möte: 

 

 Beslut om inackorderingsbidrag för elev vid De 

Geergymnasiet läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Vreta utbildningscentrum läsåret 2020/2021   

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid 

Himmelstalunds utbildningscentrum läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Vreta Utbildningscentrum läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Vreta utbildningscentrum läsåret 2020/2021  

  

 

 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Vreta utbildningscentrum läsåret 2020/2021 

  

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning från 

Migrationsverket för asylsökande gymnasieelevers 

utbildningskostnad kvartal 3 2020  

  

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning Q3 2020 gällande 

utbildningskostnader för asylsökande gymnasieelever 

som börjat nationellt program efter 18 års ålder  

  

 

 Ungdomscheck - Fotbollsturnering    

 

 Omsättning av lån 50 mnkr 2020-12-01   

 

 Omplacering av medel i 

pensionsmedelsplaceirngsportföljen 
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 Beslut sponsring av ungdoms-SM enduro     

 

 Remiss av betänkandet "Ett nationellt sammanhållet 

system för en kunskapsbaserad vård"  

  

 

 Ramjustering mellan måltidservice och köpande sektorer 

gällande hyresökningar 2019 och 2020  

  

 

 Politisk sammankomst på Bergslagstorget 2020-12-11 

Sverigedemokraterna  

  

 

 Sjöviksvägen FT 20201116-20201223 GT TA   

 

 Teckningsrätt för bank- och bankgiro   

 

 Nya fullmaktshavare med rätt att skicka och godkänna 

utbetalningar 

 

  

 

 

Beslut skolskjuts särskilda skäl@NN   

 Beslut skolskjuts vid växelvis boende@NN   

 

 Beslut skolskjuts vid växelvis boende@NN   

 

 Beslut skolskjuts vid växelvis boende@NN   

 

 Fastighetsreglering Lotorp 3:6, 3:29, 7:6 - förskola 

Lotorp  

  

 

 Delegationsbeslut remissvar SOU 2018:88 Översyn av 

insatser enligt LSS och assistansersättningen  

  

 

 Tf. enhetschef AME och försörjningsstöd  

 

  

 

 

Avtal Arena Grosvad i Finspång    

 Stängning av Finspångs kommuns bibliotek med 

anledning av Coronaviruset covid-19  

  

 

 Restriktioner för idrottshallar och simhall med anledning 

av Coronaviruset covid-19  

  

 

 Stängning av fritidsverksamheten Hörnan med anledning   
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av Coronaviruset covid-19  

 

 Öppnande av dagverksamhet Solgläntan enligt 

socialtjänstlagen utifrån aktuellt läge med coronaviruset 

covid-19  

  

 

 Riktlinje för kränkande särbehandling trakasserier och 

repressalier  

  

 

 Riktlinje för tillfälligt distansarbete för anställda i 

Finspångs kommun  

  

 

 Förändring av barn- och fritidsprogrammet och handel- 

och administrationsprogrammet vid Bergska gymnasiet  

  

 

 Överenskommelse om avgång med lön - sektor 

utbildning  

  

 

 Överenskommelse om avgång med lön    

 

 Beslut att ansöka om ekonomiskt stöd för intäktsbortfall 

vid biografverksamhet med anledning av covid-19  

  

 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

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

delegation till protokollet 

- - - -  
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2020-§ 435 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

1. Kunskapsdag Nationella minoriteter 

2. Cirkulär 20:41 SKR – Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor 

3. Cirkulär 20:42 SKR – Överenskommelse om ändringar i allmänna 

bestämmelser 

4. IVOs rapport om arbetet med oseriösa assistanssamordnare 

5. Migrationsverket säger upp lägenheter i Östergötland 

6. Protokoll Cesam 2020-10-21 

7. MBL § 11 Strategisk plan och budget 

8. Månadsrapport förvaltning Finspångs stiftelsers kapital, sep 

9. Månadsrapport förvaltning Finspångs stiftelsers kapital, okt 

10. Beslut om fördelning av anvisningar 2021 till kommuner i Östergötlands län 

11. Rapport om den lokala politikerns bildningsarenor 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 

 


