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Kommunstyrelsen 

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 
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minskade underskottet beror på minskade hemtjänstvolymer, lägre 
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.  

 

Förslag till beslut 

1. Att kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen - 

oktober 2020. 
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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  

 

- - - - - 
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1. Sammanfattning 
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. Med anledning av pandemin beslutade den 
politiska ledningen i kommunen 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. Placeringar 
vuxna redovisar en budgetavvikelse om 6,3 mnkr. En ökning av antalet 
omhändertagande enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), 
placeringar på grund av hedersrelaterat våld samt våld i nära relation är orsak till 
ökning av underskottet. Andra verksamheter som redovisar större underskott är 
försörjningsstöd, 6,2 mnkr, personlig assistans enligt LSS och 
socialförsäkringsbalken (SFB), 2,8 mnkr, och boende samt boendestöd enligt 
LSS/SoL, 3,3 mnkr. Underskottet för personlig assistans har minskats på grund av 
att staten täcker alla sjuklönekostnader för april till och med juli under 2020. 
Schablonersättningen från Försäkringskassan täcker inte den kommunala 
lönekostnaden som innefattar bland annat förkortad arbetstid samt rätten till heltid.  

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. De prognostiserade underskotten var kända redan i 
budgetarbetet vid årets början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta 
statsbidrag erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag 
godkänns. Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att lämna 
förslag på anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har tagits fram 
som kommer att behandlas i kommunledningsgruppen. 
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Skolstrukturutredningen, som just nu behandlas politiskt, innehåller ett antal förslag 
som i förlängningen bör kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed 
besparingar. 

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 
personalkostnader samt att sektorn i denna prognos räknar med att få del av det 
statsbidrag sektorn sökt för merkostnader på grund av corona.  Särskilt boende 
förväntas redovisa ett underskott vid årets slut om 6,2 mnkr, hemtjänst överskott 
om 2,9 mnkr, hälso- och sjukvårdsorganisationen underskott om 5,9 mnkr. Vård 
och omsorg centralt och myndighetskontoret redovisar båda överskott om totalt 3,9 
mnkr. Åtgärder för budget i balans handlar främst om ett fortsatt arbete med 
schemaoptimering utifrån lagda bemanningskrav men först när pandemin tillåter. 
Personalkostnaderna behöver minska ytterligare inom hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. Inom sjuksköterskeorganisationen har ett arbete skett för 
att tätare samarbeta mellan hemsjukvård och särskilt boende för att bli en mer 
flexibel organisation och därmed kunna lägga effektivare scheman med färre antal 
sjuksköterskor. Verksamheten har också aktivt arbetat med att förskjuta 
resurskrävande insatser i hemsjukvård för att kunna hantera även dessa inom 
ramen för befintlig bemanning. Ett arbete som krävt god samverkan med regionen.  

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. Corona har påvisat 
hur sårbar verksamheten är mot större och oförutsedda minskningar av 
producerade volymer. Därför kommer sektor samhällsbyggnad att fortsätta bevaka 
och analysera sina volymer. För att minska kostnaderna sker omprioriteringar 
kontinuerligt med avsikt att spara på befintliga resurser samt omfördelning av 
personal så att färre vikarier behövs. 
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2. I pandemins spår 
För att försöka tydliggöra effekter av pandemin, direkta såväl indirekta, innehåller 
delårsrapporten denna rubrik. 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge 
pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. På grund av det 
särdeles osäkra prognosläge som rådde i våras kommunicerade Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) ett scenario1 för samhällsekonomin istället för att 
som vanligt beskriva en prognos (för innevarande och nästa år) följt av en kalkyl 
(för den längre sikten). Betydande osäkerhet kvarstår och SKR illustrerar även nu 
ett scenario. Vissa svårbedömda variabler, exempelvis löneutvecklingen bygger på 
antaganden, då det i nuläget knappast är rimligt att lägga prognoser.  

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra 
kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. 
Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i den 
skatteunderlagsprognos som publicerades den 29 april (vilken låg till grund för 
ekonomirapporten, maj 2020). Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 
ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. SKR pekar på 
en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid 
kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 
2020/2021.  

Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; 
varför olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta 
mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala 
skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste bedömningspunkten. 

  

                                                      

 
1 https://skr.se/download/18.2270536317406e78de8b726e/1598282532100/20032.pdf 
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Bilden nedan visar att förändringar under året har skett i större omfattning än 
normalt.2 

   

 

 

 

2.1. Stöd till näringslivet 
Den politiska ledningen beslutade tidigt under våren om ett lokalt stödpaket. Paket 
består bland annat av att kommunen ska vara generös att bevilja anstånd med 
betalningar till det lokala näringslivet samt att förkorta betaltider till det lokala 
näringslivet vid behov. 
                                                      

 
2 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-
budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-corona/ 

Scenario i 
stället för 
prognos 
Lägre 

skatteintäkter 

Stöd 
näringslivet 
och ökad 

arbetslöshet 

Ökade 
sjukfrånvaro 

och VAB 

Förändrade 
volymer 

intäkter och 
kostnader 

Ovisshet 
Hur länge 
och vilken 

omfattning? 
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Finspångs kommun har i dagsläget beviljat anstånd för 11 företag från det lokala 
näringslivet. Två företag har fått tidigare utbetalning samt ett borgensåtagande har 
beviljats amorteringsfritt. Stödpaketet innebär idag åtgärder motsvarande 0,4 mnkr. 

2.2. Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn 
På grund av den rådande pandemin gör vi en övergripande analys av 
sjukfrånvaron och frånvaro för vård av barn. Dessa kostnader kommer inte i alla 
delar att visas i aktiviteterna för corona och därför lyfter vi dem särskilt under 
nedanstående rubriker. 

Sjukfrånvaro 

Statens ersättningar för sjukfrånvaron ges med olika förutsättningar under detta år. 
För perioden januari till och med mars ges ingen ersättning. För perioden april till 
och med juli ges i princip full kostnadsersättning för sjuklönekostnaderna vilket 
innebär att kommunen fått 11 mnkr i ersättning för dessa månader. För augusti och 
september finns beslut på att kompensera för den del sjuklönekostnadsdel som 
överstiger viss en procentandel som styrs av vilket intervall arbetsgivarens totala 
lönekostnad härrör sig till. Kompensation för september innebar en ersättning på 
1,4 mnkr vilket är betydligt lägre än våren. Kompensationen till arbetsgivare för den 
del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 31 
december 2020. Ersättningen för sjukfrånvaron är svår att prognostisera då 
principerna för ersättning justerats kontinuerligt. Vad kommunen får i ersättning 
påverkar kommunens faktiska resultat 2020. 

 

Sjukfrånvaron har ökat från och med mars 2020. Skillnaderna mellan 2020 och 2019 börjar 

återigen öka. 
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Antalet anställda som är borta dag 2-14  har ökat kraftigt under september 2020 
jämfört med september föregående år. 

 

Vi ser att den stora skillnaden i frånvaron mellan åren stabiliseras under sommaren 
men att den återigen ökat. Det blir viktigt att följa utvecklingen under hösten och vi 
ser att frånvaro ökat till vårens nivåer. 

Vård av barn 

Pandemin påverkar även frånvaron för vård av sjukt barn (VAB). 

 

Vi ser framförallt att antalet frånvarodagar i mars och september för VAB har ökat 
jämfört med 2019. En ökad frånvaro för VAB innebär inte en kostnadsökning av 
personalkostnader men det blir en ökad administration vid behov av vikarier vilket 
innebär en ökad belastning för bemanningscentralen.  

Om vård av sjukt barn ökar för Finspångs kommuns medborgare kommer barnens 
närvaro på förskola, skola och fritidshem att minska. Sektor utbildning kan se en 
minskad närvaro inom förskola, skola och fritidshem.  

Minskade volymerna inom sektor utbildning innebär även minskade intäkter för 
sektor samhällsbyggnad för tex förskole- och skolluncher. 
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2.3. Aktiviteter för corona 
För att kunna mäta effekterna av pandemin har kommunen skapat särskilda 
aktiviteter i bokföringen för att särredovisa kostnaderna. Sjukfrånvaron ingår till 
största delen inte i dessa då det är svårt att avgöra vad som beror på pandemin 
och vad som är ordinarie frånvaro. Kostnadseffekterna av pandemin delas in i 
interna omflyttningar och externa kostnadsökningar och redovisas sektorsvis. 

Sektor samhällsbyggnads ekonomi påverkas när det gäller främst bortfall av 
intäkter men också utökade kostnader. Serviceavdelningen säljer tjänster internt 
och köpande sektorer har påverkats av olika myndighetsbeslut i samband med 
corona. Detta innebär att serviceavdelningen har haft både minskade intäkter och 
ökade kostnader. Det gäller främst de enheter inom service som är verksamma 
mot äldreomsorg samt gymnasiet. Flera enheter har även tappat intäkter mot 
näringslivet, till exempel prognostiseras mindre intäkter inom alkohol- och 
tobakhandläggning. 

Sektor vård och omsorg har en ny enhet, korttidsboendet Bönnern, som skapats 
för att kunna ta emot smittade personer med det nya coronaviruset. 
Korttidsboendet ska enligt nuvarande beslut finnas tillgängligt året ut och beräknas 
kosta 4,0 mnkr.   

Tabell över interna omflyttningar av intäkter och kostnader på grund av corona 

(aktivitet 998). 

Sektor Utfall Prognos 
Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 
Politisk organisation     
Ledningsstab  200  200 
Social omsorg     
Samhällsbyggnad  69 -2 340  
Utbildning     
Vård och omsorg  2 266  2 266 
Kommungemensamma 
kostnader 

    

Finansenheten     
SUMMA  2 535 -2 340 2 466 
Tabell över minskade intäkter och utökade kostnader på grund av corona (aktivitet 

999). 

Sektor Utfall Prognos 
Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 
Politisk organisation     
Ledningsstab  280  450 
Social omsorg  734  734 
Samhällsbyggnad  91 -335  
Utbildning  383  383 
Vård och omsorg  4 724  6 121 
Kommungemensamma 
kostnader 

    

Finansenheten     
SUMMA  6 212 -335 7 688 
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2.4. Övriga effekter 
Finspångs kommun hade enligt delårsbokslutet 1 mnkr lägre kostnader för kurser 
och konferenser januari till och med augusti jämfört med 2019. Jämför man med de 
senaste fem åren så är skillnaden ännu större. Det finns även ett tydligt samband 
med minskade kostnader för tågresor och hotellnätter vilket ger en lägre kostnad 
2020. 

Regeringen har som en ytterligare åtgärd beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för 
perioden mars-juni från 31,42% till 10,21%. Lättnaden gäller 30 anställda med max 
25 000 kr i månadslön vilket medfört en lägre kostnad med cirka 0,7 mnkr och 
redovisas under Finansenheten.   

Pandemin har inneburit att kommunens digitalisering fått en skjuts framåt främst 
genom användandet av digitala möten och dels genom att skolan har utvecklat 
digitala metoder och genomfört gymnasieundervisningen på distans.  

Särskilda statsbidrag på grund av corona 

Finspångs kommun kommer att rekvirera två riktade statsbidrag på grund av 
corona. 

En ersättning på 68 tkr till Finspångs kommun för ökad kostnad för tillsyn av 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen finns att rekvirera. Ersättningen 
hanteras av sektor samhällsbyggnad. 

Socialstyrelsen hanterar ett statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner vars 
syfte är att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen corona. Finspångs kommun har skickat in en 
ansökan om totalt 7,5 mnkr men kommunen har ännu inte fått besked om 
ersättning. Regeringen har hittills avsatt 5 miljarder till detta. Riksdagen ska fatta 
beslut om ytterligare 15 miljarder kronor. Fem miljarder (utöver de fem som redan 
är beslutade om) är avsedda för ansökningsomgång ett. Av den anledningen 
meddelar Socialstyrelsen att samtliga regioner och kommuner kommer att beviljas: 

• 91,4 procent av sina godkända kostnader om riksdagen beviljar medel om 10 
miljarder kronor, 

• eller 45,7 procent av sina godkända kostnader om det finns 5 miljarder kronor att 

fördela. 

Tio miljarder är avsedda för ansökningsomgång två som kommer betalas ut i 
februari 2021.  Kommer kommunen få ersättningen i sin helhet så innebär det en 
förbättring av resultatet med 7,5 mnkr. Detta statsbidrag har kommunen även 
möjlighet att ansöka för perioden 1 september-30 november3.   

                                                      

 
3 https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-

corona/ 
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I tabellen nedan redovisas per sektor det sökta statsbidraget avseende 
verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst  samt hur mycket 
som finns redovisat i prognosen för oktober dvs 45,7% . 

Sektor 
Sökt belopp i tkr för period 1 februari till 31 

augusti 
45,7% 

Ledningsstab 331 45 

Social omsorg 497 227 

Samhällsbyggnad 568 0 

Utbildning 15 0 

Vård och omsorg 6 111 2 380 

SUMMA 7 521 2 652 
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3. Kommuntotal 

3.1. Resultaträkning kommun 

 

 

3.2. Resultatrapport kommun 

 

Totalt, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall

per 

2020-10-31

Ack utfall i 

% av budget

Bokslut

per

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter 241 943 215 423 89% 268 692 266 555 24 612

Verksamhetens kostnader -1 530 345 -1 260 508 82% -1 531 983 -1 564 370 -34 024

Avskrivningar -58 669 -44 533 76% -52 575 -56 673 1 996

Verksamhetens nettokostnader -1 347 071 -1 089 618 81% -1 315 867 -1 354 488 -7 417

Skatteintäkter 1 038 735 858 813 83% 1 022 708 1 025 390 -13 345

Generella statsbidrag och utjämning 325 195 306 709 94% 303 948 362 180 36 985

Verksamhetens resultat 16 859 75 903 450% 10 790 33 082 16 223

Finansiella intäkter 24 107 13 940 58% 26 986 17 579 -6 528

Finansiella kostnader -27 389 -20 353 74% -24 732 -24 556 2 833

Resultat efter finansiella poster 13 577 69 489 512% 13 044 26 105 12 528

Extraordinära poster (netto)

Årets resultat 13 577 69 489 512% 13 044 26 105 12 528

Totalt, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall

per

2020-10-31

Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Bokslut

per

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Försäljning 215 705 172 791 80% 216 661 208 227 -7 478

Taxor och avgifter 42 908 33 285 78% 41 999 41 207 -1 702

Hyror och arrenden 147 722 122 711 83% 144 495 148 776 1 054

Bidrag 129 971 130 533 100% 157 445 149 967 19 995

Övriga intäkter 293 361 241 079 82% 289 330 295 132 1 771

SUMMA INTÄKTER 829 667 700 399 84% 849 931 843 308 13 641

Löner och arvoden inkl PO -1 364 441 -1 100 337 81% -1 321 991 -1 341 737 22 705

Personalrelaterade kostnader -12 131 -6 400 53% -13 561 -10 645 1 486

Lokal/driftkostnader -223 622 -181 567 81% -233 714 -221 316 2 306

Diverse tjänster -125 324 -88 094 70% -100 416 -122 137 3 188

Bidrag och transfereringar -50 562 -46 425 92% -54 084 -55 677 -5 116

Köp av verksamhet -256 949 -204 262 79% -251 639 -250 392 6 557

Kost/livsmedel -62 064 -49 679 80% -61 469 -59 412 2 652

Material och inventarier -24 396 -26 393 108% -23 761 -27 741 -3 345

Fordon/transporter -36 098 -26 800 74% -38 611 -35 461 637

Övriga kostnader -15 759 -15 528 99% -13 976 -16 644 -886

Avskrivningar och intern ränta -83 438 -59 586 71% -72 026 -76 063 7 375

Övriga resultatkonton* 1 438 693 1 174 161 82% 1 348 362 1 400 022 -38 672

SUMMA KOSTNADER -816 090 -630 909 77% -836 887 -817 203 -1 112

TOTAL 13 577 69 489 512% 13 044 26 105 12 528
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3.3. Förändring mellan prognoser per sektor 

 

3.3.1. Prognosförändringar sammanfattning 
Politisk ledning 

Den fortsatta utvecklingen av coronapandemin har medfört att höstens planerade 
hedersuppvaktning är uppskjuten till nästa år, vilket medför lägre kostnader och en 
förbättrad prognos för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige redovisar fortsatt 
lägre kostnader för sammanträdesersättningar. 

Sektor ledningsstab 

Förändringen av prognosen kan till stor del förklaras med vakanta tjänster och 
högre frånvaro till följd av sjukdom och corona. Kostnader för kompetensutveckling 
och resor är låga på grund av corona. 

Sektor social omsorg 

Försörjningsstödet underskott har minskat med 0,5 mnkr utifrån senaste 
prognostillfället. Placeringar vuxna och personlig assistans visar en ökning av sitt 
underskott med sammanlagt 1,2 mnkr från det senaste prognostillfället.  

Placeringar av barn och unga och individ- och familjeomsorgen visar en fortsatt 
positiv förändring av sin prognos med sammanlagt 1,3 mnkr från det senaste 
prognostillfället.  

Sektorsledning SO gör en positiv prognosförändring med 0,7 mnkr. En större 
negativ förändring med 0,9 mnkr är till följd av att Högsta domstolen har beslutat 
att slutgiltigt fastställa en särskild avgift (tidigare benämnt som vite) för ej verkställt 
beslut för boende enligt LSS.  

Ytterligare anledningar till det minskade underskottet är ersättningen från staten i 
form av sjuklöneersättning samt att vi i denna prognos räknar med att få en del av 
utbetalningen från Socialstyrelsens statsbidrag för merkostnader till följd av corona.  

Sektor samhällsbyggnad 

Den största förändringen har skett inom fastighetsavdelningen, serviceavdelningen 
och räddningstjänsten. Fastighetsavdelningens kostnader för drift och underhåll 
har varit större än beräknat vid delårsbokslut. Räddningstjänsten prognostiserar ett 
underskott på 0,3 mnkr pga minskade intäkter då är allt kursverksamhet inställd 

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Prognos

okt

Avvikelse

okt

Prognos

aug

Avvikelse

aug

Förändring 

mellan 

prognoser

Politisk organisation -14 239 -12 239 2 000 -12 789 1 450 550

Ledningsstab -113 147 -109 613 3 534 -110 117 2 500 1 034

Social omsorg -232 981 -255 844 -22 863 -256 510 -23 529 666

Samhällsbyggnad -79 986 -80 466 -480 -77 143 1 993 -2 473

Utbildning -555 272 -560 272 -5 000 -563 972 -8 700 3 700

Vård och omsorg -297 203 -302 556 -5 353 -307 922 -10 719 5 367

Kommungemensamma kostnader -34 421 -19 671 14 750 -23 201 12 600 2 150

Finansenheten 1 340 826 1 366 766 25 940 1 373 226 32 400 -6 460

Total 13 577 26 105 12 528 21 571 7 994 4 534
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från och med oktober. Måltidservice förändrar sin prognos från nollresultat till 
underskott på 0,3 mnkr då beställda portioner har minskat inom förskolan och 
gymnasiet i samband med corona 

Sektor utbildning 

Förändringen beror i stort sett stort om tre större förändringar: förskolan räknar 
med ett förbättrat utfall för statsbidrag för mindre barngrupper med 2,8 mnkr, de 
interkommunala intäkterna på gymnasiet blir bidrar till att gymnasieekonomin 
förbättras med 0,3 mnkr, vuxenutbildningen visar 0,5 mnkr förbättring på 
intäktssidan. 

Sektor vård och omsorg 

Det minskade underskottet beror på minskade hemtjänstvolymer, lägre 
personalkostnader samt att sektorn i denna prognos räknar med att få del av det 
statsbidrag sektorn sökt för merkostnader på grund av corona.  

Kommungemensamma kostnader 

Förändringen mellan prognoserna finns till större delen inom utvecklingspott till 
gymnasieskolan (”gymnasiemiljonen”) samt den centrala lönepotten. 

Finansenheten 

Försämringen av prognosen kan framförallt härledas till en ny skatteprognos från 
Sveriges kommuner och landsting (SKR). 

3.4. Sektorer nettoredovisning 

 

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall

per

2020-10-31

Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Bokslut

per

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Politisk organisation -14 239 -9 187 65% -13 512 -12 239 2 000

Ledningsstab -113 147 -90 493 80% -111 616 -109 613 3 534

Social omsorg -232 981 -211 615 91% -243 728 -255 844 -22 863

Samhällsbyggnad -79 986 -54 714 68% -75 035 -80 466 -480

Utbildning -555 272 -469 771 85% -554 313 -560 272 -5 000

Vård och omsorg -297 203 -251 866 85% -308 650 -302 556 -5 353

Kommungemensamma kostnader -34 421 4 958 -14% 5 356 -19 671 14 750

Finansenheten 1 340 826 1 152 178 86% 1 314 542 1 366 766 25 940

Total 13 577 69 489 512% 13 044 26 105 12 528
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3.5. Sektorer specifikation kostnader/intäkter 

 

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Ack utfall

per

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

årsbudget

Bokslut

per

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter 1 170 1 303 111% 1 757 1 303 133

Kostnader -15 409 -10 491 68% -15 269 -13 542 1 867

Politisk organisation -14 239 -9 187 65% -13 512 -12 239 2 000

Intäkter 55 750 49 294 88% 57 082 58 599 2 849

Kostnader -168 897 -139 787 83% -168 698 -168 212 685

Ledningsstab -113 147 -90 493 80% -111 616 -109 613 3 534

Intäkter 55 705 50 780 91% 77 446 52 302 -3 403

Kostnader -288 686 -262 395 91% -321 174 -308 146 -19 460

Social omsorg -232 981 -211 615 91% -243 728 -255 844 -22 863

Intäkter 211 933 174 981 83% 210 682 208 436 -3 498

Kostnader -291 919 -229 694 79% -285 716 -288 902 3 018

Samhällsbyggnad -79 986 -54 714 68% -75 035 -80 466 -480

Intäkter 91 407 78 759 86% 92 692 103 139 11 733

Kostnader -646 679 -548 530 85% -647 005 -663 411 -16 733

Utbildning -555 272 -469 771 85% -554 313 -560 272 -5 000

Intäkter 118 257 102 319 87% 118 893 123 410 5 153

Kostnader -415 460 -354 185 85% -427 543 -425 966 -10 506

Vård och omsorg -297 203 -251 866 85% -308 650 -302 556 -5 353

Intäkter 11 430 9 525 83% 13 339 11 430 0

Kostnader -45 851 -4 567 10% -7 983 -31 101 14 750

Kommungemensamma 

kostnader

-34 421 4 958 -14% 5 356 -19 671 14 750

Intäkter 1 688 771 1 427 952 85% 1 651 134 1 709 072 20 301

Kostnader -347 945 -275 773 79% -336 592 -342 306 5 639

Finansenheten 1 340 826 1 152 178 86% 1 314 542 1 366 766 25 940

Total 13 577 69 489 512% 13 044 26 105 12 528
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4. Politisk ledning 

 

4.1. Prognosförändring 
Den politiska verksamheten redovisar en förbättrad prognos med 0,6 mnkr jämfört 
med augustiuppföljningen. Den fortsatta utvecklingen av coronapandemin har 
medfört att höstens planerade hedersuppvaktning är uppskjuten till nästa år, vilket 
medför lägre kostnader och en förbättrad prognos för kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige redovisar fortsatt lägre kostnader för 
sammanträdesersättningar. 

4.2. Budget och prognosantaganden 
I kommunstyrelsens budget finns avsatt medel för oförutsedda behov där utfallet 
utgör en osäkerhetsfaktor under årets prognosarbete. Oktoberuppföljningen utgår 
från hittills fattade beslut vilket ger att en stor del av budgeten inte kommer att 
förbrukas under året. 

4.3. Kommentar till prognosen 
Kostnader för kommunens politiska ledning innefattar bland annat arvoden och 
sammanträdesersättningar för de politiska möten som hålls under året, 

Politisk ledning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 0 0% 0 0 0

Kostnader 4 000 1 749 44% 3 467 2 540 1 460

Kommunfullmäktige 4 000 1 749 44% 3 467 2 540 1 460

Intäkter 0 0 0% 0 0 0

Kostnader 1 223 497 41% 1 289 1 223 0

Revisionen 1 223 497 41% 1 289 1 223 0

Intäkter -1 170 -1 303 111% -1 241 -1 303 133

Kostnader 3 901 3 853 99% 3 797 4 284 -383

Överförmyndare 2 731 2 550 93% 2 556 2 981 -250

Intäkter 0 0 0% 0 0 0

Kostnader 129 95 73% 216 129 0

Bygg- och miljönämnd 129 95 73% 216 129 0

Intäkter 0 0 0% -516 0 0

Kostnader 65 23 35% 1 170 35 30

Valnämnd 65 23 35% 655 35 30

Intäkter 0 0 0% 0 0 0

Kostnader 6 091 4 275 70% 5 329 5 331 760

Kommunstyrelsen 6 091 4 275 70% 5 329 5 331 760

varav kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov 693 20 3% 108 133 560

Total 14 239 9 187 65% 13 512 12 239 2 000

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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föreningsbidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt kostnader för 
externa revisorer och granskningar.  Kommunfullmäktige ansvarar även för den 
årliga hedersuppvakningen till kommunens anställda, nationaldagsfirandet och 
eventuella vänortsbesök.  

Kommunfullmäktiges beredningar har varit vilande från maj vilket medfört lägre 
sammanträdesersättningar och arvoden. Årets nationaldagsfirande har skett i 
begränsad form och vårens vänortsbesök har fått ställas in. Kommunfullmäktige 
har reserverat medel för investering i nytt högtalar- och röstningssystem men 
försening av projektet medför en förskjutning av vissa kostnader till nästa år. 
Höstens planerade tillställning med hedersuppvaktning är uppskjuten vilket medför 
lägre kostnader och en förbättrad prognos. 

Revisionens utfall vid oktoberuppföljningen inkluderar fakturerade 
revisionskostnader till och med september. Under hösten tillkommer fortsatta 
uppdragskostnader samt revisionskostnad för granskning av räkenskaperna för 
tertial- och årsbokslut. 

Överförmyndarens verksamhet redovisar ett fortsatt underskott till följd av en 
högre lönekostnad i samband med tillfällig omorganisation. Kostnaden beräknas 
inte kvarstå under 2021. 

Prognosen för kommunstyrelsen inkluderar ett förväntat överskott för de medel 
som kommunstyrelsen årligen reserverar för oförutsedda behov där hittills fattade 
beslut är utgångspunkten. Kommunstyrelsens kostnader för 
sammanträdesersättningar och kurs och konferens är fortsatt lägre till följd av 
coronapandemin och bidrar till överskottet. 
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5. Sektor ledningsstab 

 

5.1. Prognosförändring 
Prognosen för ledningsstabens resultat är förbättrad från prognosen efter 
oktober och pekar mot ett överskott på 3,5 mnkr. En stor anledning till överskottet 
är att mycket av det utvecklingsarbete som var tänkt att ske under året har fått 
pausas under rådande pandemi.  Förändringen av prognosen kan till stor del 
förklaras med vakanta tjänster och högre frånvaro till följd av sjukdom och corona. 
Kostnader för kompetensutveckling och resor är låga på grund av corona. 

 

Sektor ledningsstab, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 423 0 0 0 0

Ledningsstab 0 423 0 0 0 0

Intäkter 0 -66 0% -51 0 0

Kostnader 5 295 2 866 54% 3 469 3 842 1 453

Kommundirektör 5 295 2 800 53% 3 418 3 842 1 453

Intäkter -1 374 -1 132 82% -1 623 -1 374 0

Kostnader 8 519 6 750 79% 8 950 8 519 0

Kommunikationsavdelning 7 145 5 618 79% 7 327 7 145 0

Intäkter -295 -459 156% -999 -452 157

Kostnader 34 680 28 603 82% 36 748 34 757 -77

Utvecklings- och näringslivsavdelning 34 385 28 144 82% 35 749 34 305 80

Intäkter -996 -964 97% -813 -1 047 51

Kostnader 10 334 7 707 75% 10 036 9 785 549

Bibliotek 9 338 6 743 72% 9 223 8 738 600

Intäkter -3 326 -3 748 113% -5 070 -3 326 0

Kostnader 19 042 16 351 86% 20 917 19 042 0

Kulturenhet 15 716 12 603 80% 15 847 15 716 0

Intäkter -4 090 -2 905 71% -4 087 -4 095 0

Kostnader 16 032 13 069 82% 14 784 14 802 1 100

HR-avdelning 11 942 10 164 85% 10 696 10 707 1 100

Intäkter -8 521 -7 334 86% -8 194 -8 734 218

Kostnader 8 521 7 402 87% 8 488 8 939 -288

Bemanningscentral 0 68 0% 294 205 -70

Intäkter -735 -241 33% -764 -676 -59

Kostnader 13 383 9 085 68% 13 407 12 283 1 100

Ekonomi- och styrningsavdelning 12 648 8 843 70% 12 643 11 607 1 041

Intäkter -14 773 -11 797 80% -13 556 -14 075 -698

Kostnader 25 524 20 750 81% 24 801 25 026 498

Kansliavdelning 10 751 8 952 83% 11 245 10 951 -200

Intäkter -21 640 -20 647 95% -21 924 -24 820 3 180

Kostnader 27 567 26 781 97% 27 097 31 217 -3 650

IT-avdelning 5 927 6 135 104% 5 173 6 397 -470

Total 113 147 90 493 80% 111 616 109 613 3 534

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 200 200

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 280 450
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5.2. Budget och prognosantaganden 
Biblioteket räknar med att vakanta tjänster tillsätts under hösten.  

I prognosen har hänsyn tagits till ersättning för sjuklönekostnaden avseende april-
augusti. 

5.3. Kommentar till prognosen 
Sektorn har underskott i budgeten på tre enheter med totalt 0,9 mnkr men dessa 
underskott hämtas hem på sektorsnivå. På flera håll inom sektorn har funnits och 
kommer att finnas vakanta tjänster som inte besätts med vikarier under 
rekryteringen, vilket bidrar till att hålla budget.  

Kommundirektören prognostiserar överskott på cirka 1,5 mnkr. Inom enheten 
finns en del konsultmedel som är avsedda för särskilda behov både internt och 
externt. Det råder stor osäkerhet i nuläget om samtliga medel hinner förbrukas inte 
minst på grund av rådande situation med corona.  Avsatta medel för 
sommarlovsaktiviteter kommer inte att användas, genomförda lovaktiviteter har 
finansierats inom fritidsverksamhetens budget. 

Kommunikationsavdelningen har erhållit 0,6 mnkr i statsbidrag för finskt 
förvaltningsområde vilket avser hela året. I viss mån uppskjuten verksamhet 
kommer att genomföras innan årsslutet.  

Utveckling- och näringslivsavdelningen prognostiserar att hålla budget för 2020. 
Turismen prognostiserar underskott, något som utvecklingsavdelningen som helhet 
har täckt upp för. Verksamhetsbidraget till Tillväxt Finspång har belastat utfallet för 
turism. 

Prognosen är att bidraget för varuhemsändning kommer att öka under året. Detta 
som en effekt av corona och att fler vill ha sin mat levererad hem.   

Inom fritidsverksamheten finns det flera bidrag där faktiska utbetalningar blev lägre 
än verksamheten räknade med i sin budget. Under andra kvartalet har flera 
åtgärder genomförts på friluftsanläggningar, främst på Grosvadsområdet och det 
finns planer för fler åtgärder. Det ligger dock osäkerhet i prognosen beroende på 
om enheten hinner genomföra åtgärderna inom friluftsanläggningar 

Fritidsverksamheten har fått 0,1 mnkr från Länsstyrelsen för att genomföra 
tillgänglighetsåtgärder vid sjön Bönnern. 

Biblioteket genomför färre aktiviteter under rådande omständigheter och räknar 
därmed att kostnader på 0,1 mnkr uteblir. Under våren och sommaren har 
kostnaderna för personal varit lägre än budgeterat till följd av fler personer med 
nedsättning i tjänst, sjukfrånvaro samt vakanta tjänster. Detta ökar överskottet med 
0,5 mnkr till totalt 0,6 mnkr.  

Kulturverksamheten påverkas både vad gäller intäkter och kostnader av corona. 
Vissa bidrag kan eventuellt komma att beviljas men det är i nuläget en mycket 
osäker prognos. 
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HR prognosticerar ett något större överskott på feriearbetarna 0,6 mnkr kr i 
dagsläget. Detta beräknas på att ”unga jobb” kommer att genomföras och att 

ansökan om statsbidrag beviljas för delar av insatserna som gjorts. På HR-
avdelningen prognosticeras också ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet är 
framförallt kopplat till bemanningen där avdelningen haft en ökad frånvaro samt 
ledigheter där vikarier inte tillsatts. Även medel för marknadsföring beräknas förbli 
onyttjade.  

Kansliavdelningen gör trots höjda hyror ett underskott på förvaltningshuset. Nu 
sker en översyn av ökade lokalvårdskostnader och kostnaderna som ska debiteras 
ut för kontorslokalerna i förvaltningshuset. Detta kommer få genomslag 2021.  

Det är ytterligare ökad kostnad av lokalvården utifrån att städningen utökats något  

I övrigt rapporteras överskott för övriga delar av kansliet på totalt 0,5 mnkr, detta 
utifrån sjukfrånvaro och annan ledighet där vikarie inte tagits in. 

Prognosen för Bemanningscentralen visar att kostnaderna är högre än 
budgeterat, men underskottet prognostiseras lägre än vid Tertial 2. Underskottet 
som beror på utökad bemanning i bokningen under våren beräknas hamna på 0,1 
mnkr. Bemanningscentralen har haft lägre kostnader under hösten än det 
räknades med vid föregående prognos vilket, tillsammans med ersättning från 
staten för sjukfrånvarokostnader, har gjort att en del underskottet har kunnat 
hämtas hem. 

Ekonomi- och styrningsavdelningens prognos visar ett överskott på ca 1 mnkr. 
Avdelningen har rekryterat flera tjänster under året och personalomsättningen har 
inneburit att respektive tjänst varit vakant under flera månader och därmed 
genererat ett överskott gentemot budget. Vakanserna tillsammans med 
föräldraledigheter är motsvarande 1,25 årsarbetare. Corona har påverkat 
avdelningen i hög grad. I den löpande verksamheten har den inneburit att 
kompetensutvecklingsmedel inte förbrukats och personalen har haft en högre 
sjukfrånvaro och VAB än vanligt. Frånvaron motsvarar ca 0,75 årsarbetare och har 
varit svår att ersätta med vikarier. Avdelningen har visstidsanställt en 
inköpsassistent för att säkra inköpet av skyddsmaterial inom särskild omsorg och 
vård och omsorg. Utifrån information från Socialstyrelsen finns det två alternativ till 
utbetalning. Om riksdagen beviljar medel om 10 mnkr kommer 91,4% av godkänt 
belopp betalas ut. Om det endast finns 5 mnkr att fördela kommer 45,7% av 
godkänt belopp betalas ut. I den här prognosen har vi utgått från det lägre 
beloppet, det vill säga 0,1 mnkr.  

IT-avdelningen prognostiserar ett underskott på 0,5 mnkr för 2020. 

Byte av datorer driver upp kostnaderna, då enheten tillfälligt får stå för dubbla 
leasingkostnader under den period som byte av gamla datorer pågår. Kostnaden 
för den helt nödvändiga lagerhållningen kommer belasta IT, och detta har inte varit 
budgeterat sedan tidigare. 

Därutöver har licenskostnader blivit dyrare men enheten har inte ännu justerat 
priserna för att hantera fördyringen. Det verkliga underskottet minskas i något mån 
då enheten har flera vakanser samt föräldraledigheter under året. Dessutom har 
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enheten erhållit 0,3 mnkr i digitaliseringsmedel som inte kommer hinna förbrukas i 
sin helhet. 

En tydlig trend är att kommunen köper allt mer teknisk utrustning vilket ofta vida 
överstiger våra prognoser. Framförallt inom området PC, Chromebooks, iPads och 
kringutrustning. 

5.4. Förslag till åtgärder vid avvikelse - 
sektorschefens kommentarer 

Arbete med ständiga förbättringar pågår kontinuerligt. Flera enheter har i hög grad 
varit involverade i stabsläget till följd av corona vilket påverkar utvecklingsarbetet 
under främst våren. 

5.5. Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron är som en följd av corona högre än vanligt. 
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6. Sektor social omsorg 

 

6.1. Prognosförändring 
Sektor social omsorg visar en positiv förändring totalt av prognosen med 0,7 
mnkr i jämförelse med föregående prognostillfälle vid T2. 

 

Sektor social omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -324 -729 225% -568 -391 67

Kostnader 28 889 24 196 84% 17 183 29 003 -114

Sektorsledning SO 28 565 23 468 82% 16 615 28 612 -47

Intäkter -5 989 -4 237 71% -7 185 -5 060 -929

Kostnader 37 642 29 427 78% 42 889 35 633 2 009

Individ- och familjeomsorg 31 653 25 190 80% 35 704 30 573 1 080

Intäkter -3 275 -1 713 52% -3 464 -2 375 -900

Kostnader 29 565 28 533 97% 31 788 34 865 -5 300

IFO försörjningsstöd 26 290 26 820 102% 28 324 32 490 -6 200

Intäkter -204 -350 172% -450 -463 259

Kostnader 4 204 7 815 186% 6 099 10 763 -6 559

Placeringar vuxna 4 000 7 465 187% 5 649 10 300 -6 300

Intäkter -1 108 -979 88% -1 368 -1 136 28

Kostnader 31 108 22 364 72% 30 475 28 631 2 477

Placeringar BoU 30 000 21 385 71% 29 107 27 495 2 505

Intäkter -1 194 -886 74% -903 -1 045 -149

Kostnader 12 972 18 890 146% 21 100 22 562 -9 590

Köpta platser LSS/SoL 11 778 18 004 153% 20 197 21 517 -9 739

Intäkter -6 491 -6 550 101% -6 559 -6 948 457

Kostnader 68 114 59 838 88% 71 346 71 888 -3 774

Boende samt boendestöd LSS/SoL 61 623 53 288 86% 64 787 64 940 -3 317

Intäkter -1 612 -1 403 87% -1 698 -1 687 75

Kostnader 11 800 9 312 79% 11 999 11 529 271

Daglig verksamhet LSS/SoL 10 188 7 910 78% 10 301 9 842 346

Intäkter -26 779 -20 717 77% -27 026 -24 733 -2 046

Kostnader 41 658 35 501 85% 46 300 42 417 -759

Personlig assistans LSS/SFB 14 879 14 783 99% 19 274 17 684 -2 805

Intäkter -100 -89 89% -106 -78 -22

Kostnader 9 105 6 549 72% 9 092 7 858 1 247

Övriga insatser LSS/SoL 9 005 6 460 72% 8 986 7 780 1 225

Intäkter -6 186 -10 819 175% -21 431 -5 866 -320

Kostnader 11 186 17 680 158% 26 209 10 477 709

Arbetsmarknadsenheten 5 000 6 862 137% 4 779 4 611 389

Intäkter -2 443 -2 309 95% -6 688 -2 520 77

Kostnader 2 443 2 290 94% 6 693 2 520 -77

Ensamkommande BoU 0 -19 0% 5 0 0

Total 232 981 211 615 91% 243 728 255 844 -22 863

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 734 734
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Försörjningsstödet visar fortsatt ett stort underskott, men underskottet har 
minskat med 0,5 mnkr utifrån senaste prognostillfället. Kommunen har fortfarande 
är ett stort antal individer som är i behov av ekonomiskt bistånd.  

Placeringar vuxna visar en ökning av sitt underskott med 0,8 mnkr från det 
senaste prognostillfället.  

Placeringar av barn och unga visar en fortsatt positiv förändring av sin prognos 
med 1,1 mnkr från det senaste prognostillfället.  

Personlig assistans gör en ökning av underskottet med 0,4 mnkr.  

Individ- och familjeomsorgen visar en positiv förändring av prognosen med 0,2 
mnkr från senaste prognostillfället vilket medför en förbättrad prognos totalt sett 
med 1,1 mnkr från årsbudget.  

Sektorsledning SO gör en positiv prognosförändring med 0,7 mnkr. Flertalet 
mindre kostnadsavvikelser, till exempel färre antal omsorgsresor, ger en positiv 
förändring. En större negativ förändring med 0,9 mnkr är till följd av att Högsta 
domstolen har beslutat att slutgiltigt fastställa en särskild avgift (tidigare benämnt 
som vite) för ej verkställt beslut för boende enligt LSS.  

Ytterligare anledningar till det minskade underskottet är ersättningen från staten i 
form av sjuklöneersättning samt att vi i denna prognos räknar med att få en del av 
utbetalningen från Socialstyrelsens statsbidrag för merkostnader till följd av corona.  

6.2. Budget och prognosantaganden 
När budget fastställdes såg sektorn att flera verksamheter hade svårigheter att 
rymmas inom tilldelade budgetramar. Detta ledde till en underbalans i budget med 
24,4 mnkr. Sektorns bokslut för 2019 var 243,7 mnkr med en negativ 
budgetavvikelse på 15,6 mnkr. Budgetramen för 2020 är 233 mnkr och sektorn 
prognostiserar nu ett underskott på 22,9 mnkr.   

I prognosen för placeringar av barn och unga är ej verkställda beslut medräknade 
då vi prognostiserar för att kostnader kommer under året.  

Prognosen för ensamkommande BoU är under förutsättning att vi får täckning för 
det beräknade underskottet på 0,4 mnkr från kommunens fonderade flyktingmedel.  

I prognosen har sektorn räknat med kostnader för särskilda avgifter som troligen 
kommer att utdömas på grund av icke verkställda beslut om LSS-boende och 
andra LSS-insatser. Det är osäkert när detta kan komma att falla ut, men 
bedömningen är att vissa av dessa icke verkställda beslut kommer att utdömas 
under 2020. Detta medför ett prognosantagande med en negativ förändring på 0,9 
mnkr.  

Att utfallet är högre än förväntad prognos på Arbetsmarknadsenheten är en följd av 
att intäkterna inkommer med två månaders fördröjning. Därmed visar inte tabellen 
det faktiska utfallet. Enheten visar fortfarande en positiv trend och ökar sitt 
budgetöverskott med 0,1 mnkr.  
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6.3. Kommentar till prognosen 
Köpta platser för placering med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) visar fortsatt ett stort 
underskott. Detta beror på att dessa placeringar är väsentligt dyrare än de platser 
som kommunen bedriver. Stor del av dessa kostnader kommer att kvarstå 
framöver. Enligt planering kommer sektorn i slutet av 2022, att få tillgång till 
ytterligare två lokaler för att kunna bedriva LSS-boende. Enligt planering kommer 
sektorn då att kunna minska kostnaden med 2,2 mnkr, underskottet beräknas då 
till 9,7 mnkr.  

För placeringar vuxna är prognosen 10,3 mnkr vilket ger ett underskott med 6,3 
mnkr i förhållande till budget. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), placeringar på grund av hedersrelaterat 
våld samt våld i nära relation är orsak till denna ökning av underskott i förhållande 
till budget.  

Placeringar barn och unga beräknas göra en positiv budgetavvikelse med 2,5 
mnkr. Detta till följd av riktade statsbidrag till Statens institutionsstyrelse som har 
lett till sänkning av dygnskostnaden för tvångsvård. En stor del beror även på ett 
aktivt effektiviseringsarbete inom IFO verksamheten.  

Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan 2019 stigit till 
ett genomsnitt på 2,7 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,4 mnkr per 
månad. Underskottet ser därmed ut att bli 6,2 mnkr. Detta till följd av 
Arbetsförmedlingens omorganisation som startade våren 2019, vilket har lett till att 
antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat. Samtidigt har kostnaden per 
hushåll ökat till följd av att det oftare är fler personer per hushåll som uppbär 
ekonomiskt bistånd.  

Den personliga assistansen har en prognos på 17,7 mnkr. Underbalansen i 
budget var 4,8 mnkr och prognosen visar nu på ett underskott på 2,8 mnkr. 
Förbättringen mot budget är främst till följd av att staten täcker alla 
sjuklönekostnader för april till och med juli detta år, även för de privata utförarna. 
Dessutom är antalet ärenden färre och övertidskostnaderna lägre. Av den totala 
nettokostnaden är 10,7 mnkr kostnader till Försäkringskassan för de 
grundläggande 20 första timmarna. 0,4 mnkr är kostnader för sjuklöner till de 
privata utförarna och 2,8 mnkr är kostnader för personlig assistans enligt LSS. 
Totalt är detta 13,9 mnkr som kommunen inte får någon ersättning för från 
Försäkringskassan. De 3,3 mnkr som återstår av nettokostnaden är en följd av att 
schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden 
som innefattar bland annat förkortad arbetstid samt rätten till heltid. De egna 
sjuklönekostnaderna är också något som Försäkringskassans ersättning inte 
räcker till för samt att kostnaden för väntetid endast ersätts med ¼ av en hel 
timersättning. Utöver detta har sektorn kostnader för chefer samt administration 
som ligger under sektorsledning SO.  
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Boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL beräknas göra ett 
underskott på 3,3 mnkr vilket motsvarar den ingående underbalansen i budget på 
samma belopp. Boendena har fortsatt många brukare med mycket omfattande 
omvårdnadsbehov. Antalet personer med insatsen boendestöd ser ut att ligga på 
en stabil nivå som är i paritet med riket.  

Under övriga insatser LSS/SoL ligger avlösar- och ledsagarservice (LSS), 
kontaktperson- och kontaktfamilj (LSS/SoL) samt korttidsvistelse och korttidstillsyn 
(LSS/SoL). Överskottet på 1,2 mnkr beror främst på att korttidsverksamheten för 
barn och unga med särskilda behov har varit stängd då lokalen är utlånad till sektor 
vård och omsorg. Personalen har dessutom till största del varit utlånad till andra 
verksamheter inom kommunen. Nu har verksamheten öppnat upp igen men i 
andra tillfälliga lokaler. 

Individ- och familjeomsorg visar på ett budgetöverskott på 1,1 mnkr utifrån 
årsbudgeten. Detta till följd av en restriktiv personalpolitik. En stor minskning av 
kostnaden beror även på att jourboendet har fått en tillfällig och billigare lokal.   

6.4. Förslag till åtgärder vid avvikelse - 
sektorschefens kommentarer 

Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa 
placeringar, vilka idag är mellan 0,5–3 mnkr dyrare än våra egna placeringar på 
gruppboende. Dock är våra boenden fullbelagda och det finns ett behov av 
utökning med ytterligare minst tre LSS-boenden. För att sektorn ska kunna minska 
sina kostnader så krävs att utbyggnad och nybyggnad kommer till stånd inom en 
snar framtid. Detta är något som sektorn har lyft i många år, senast i föregående 
års förslag till budget i balans. 
Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med att minska underskottet samt 
öka kvaliteten för brukarna genom en egen bemanningsgrupp för att kunna 
optimera bemanningen. Detta var en åtgärd som sektorn angav som förslag förra 
året för att uppnå en budget i balans. Om de första fem månaderna jämförs mellan 
2019 och 2020 så har den genomsnittliga övertidskostnaden minskat något trots 
pandemin.  
Sektorn fortsätter arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till 
bättre kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas även 
med olika förslag på hur vi kan få ner övertidskostnader samt kostnader för 
vikariehantering inom sektorn. Svårigheter kvarstår i flera verksamheter med att få 
till en effektiv bemanning och att få tag i timvikarier i tillräcklig omfattning, vilket 
medför höga kostnader för övertid samt fyllnadstid.  

Sektorn har påbörjat ett arbete med att vid uppföljning av beslutsärenden se över 
möjligheten att ställa om beslut från SoL till LSS. Detta skedde redan under 2019 
och torde ha påverkat kommunens LSS-utjämning positivt med flertal miljoner. 
Detta ger en besparingseffekt på cirka 70 procent av kostnaden. Dock innebär det 
inte per automatik en ökad intäkt då det är i förhållande till övriga kommuners 
kostnader. LSS-utjämningen ligger dock inte inom sektorns budget och kan därför 
inte heller medföra en budget i balans för denna. 
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Ett arbete sker för att minska kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd. Den åtgärd 
som har störst påverkan under tertial två och tre är tillsättandet av fler extratjänster 
inom kommunen för personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Detta arbete har 
dock inte kunnat fortlöpa i den takt som planerat på grund av de utökade 
restriktionerna under pandemin. Det arbetas även aktivt med att få ut denna grupp 
i utbildningsinsatser samt att de ska kunna få insatser från Arbetsförmedlingen. I 
dagsläget är det mellan 150 - 200 personer som, på grund av att de inte får 
insatser från Arbetsförmedlingen, måste uppbära ekonomiskt bistånd. Detta beror 
till stor del på att Arbetsförmedlingen inte hinner med att verkställa insatser. Under 
de senaste månaderna har det skett en förändring och fler beslut har tagits av 
Arbetsförmedlingen.  

Inom individ- och familjeomsorgen arbetas det fortsättningsvis med 
hemmaplanslösningar för att undvika långvariga placeringar. Fokus ligger på att 
endast placera vuxna när lagen kräver det, vilket fanns med i föregående års 
förslag till åtgärd för att uppnå en budget i balans. Trots detta ser sektorn en 
kraftigt ökad kostnad på grund av en ökning av antalet omhändertagande enligt 
LVM, placeringar på grund av hedersrelaterat våld samt våld i nära relation. 

Sektorn genomför fortgående en översyn av kostnader för kost, bilar, larm med 
mera. Detta har lett till vissa besparingar men de är i sammanhanget för ringa för 
att ge någon direkt effekt på att uppnå en budget i balans. 
En stor besparing skulle kunna uppnås om sektorn fick tillgång till fler och 
alternativa lokaler för att kunna verkställa beslut och effektivisera verksamheten.  

Sammanfattningsvis så arbetar sektorn med effektiviseringar och förbättringar för 
att kunna minska kostnaderna. För att nå en budget i balans behövs dock beslut 
om neddragningar av sektorns verksamhet och uppdrag. 
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7. Sektor samhällsbyggnad 

 

7.1. Prognosförändring 
Från senaste rapporteringstillfället har prognosen för sektor samhällsbyggnad 
förändrats från ett överskott på 2 mnkr till ett underskott på 0,5 mnkr. Små 
förändringar i prognosen finns hos de flesta enheterna. Den största förändringen 
har dock skett inom fastighetsavdelningen, serviceavdelningen och 

Sektor samhällsbyggnad, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 0 0% 0 0 0

Sektorn för samhällsbyggnad 0 0 0% 0 0 0

Intäkter -1 380 -1 401 101% -1 315 -1 329 -51

Kostnader 9 368 7 037 75% 7 128 9 317 51

Sektor övergripande 7 988 5 637 71% 5 813 7 988 0

Intäkter -4 438 -4 304 97% -4 355 -4 716 278

Kostnader 10 032 8 492 85% 9 692 10 310 -278

Bygg- och miljö 5 594 4 188 75% 5 336 5 594 0

Intäkter -29 457 -21 907 74% -29 496 -25 667 -3 790

Kostnader 28 530 21 965 77% 28 842 26 434 2 096

Måltidsservice -927 57 -6% -653 767 -1 694

Intäkter -20 072 -16 042 80% -25 056 -19 242 -830

Kostnader 21 826 16 605 76% 27 223 19 643 2 183

Måltidsservice 2 1 754 563 32% 2 166 401 1 353

Intäkter -23 121 -18 844 82% -18 761 -22 552 -569

Kostnader 23 121 18 388 80% 19 056 22 552 569

Lokalvårdservice 0 -456 0% 295 0 0

Intäkter -1 743 -1 465 84% 0 -1 843 100

Kostnader 2 717 2 096 77% 0 2 656 61

Service gemensamt 974 631 65% 0 813 161

Intäkter -12 745 -9 815 77% -13 003 -11 471 -1 274

Kostnader 12 773 10 675 84% 13 415 12 999 -226

Transportservice 28 860 3073% 411 1 528 -1 500

Intäkter -2 470 -2 526 102% -3 090 -2 175 -295

Kostnader 30 323 25 744 85% 30 550 30 328 -5

Räddningstjänst 27 853 23 218 83% 27 460 28 153 -300

Intäkter -6 068 -5 232 86% -6 811 -6 792 724

Kostnader 35 729 28 307 79% 37 044 36 453 -724

Samhällsplanering 29 661 23 075 78% 30 233 29 661 0

Intäkter -110 439 -92 506 84% -108 794 -112 649 2 210

Kostnader 117 500 90 246 77% 112 767 118 210 -710

Fastighetsavdelning 7 061 -2 260 -32% 3 973 5 561 1 500

Total 79 986 55 513 69% 75 035 80 466 -480

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 69

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 91

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 

minskade intäkter

-2 340

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 

minskade intäkter

-335
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räddningstjänsten. Fastighetsavdelningens kostnader för drift och underhåll har 
varit större än beräknat vid delårsbokslut. Räddningstjänsten prognosticerar ett 
underskott på 0,3 mnkr pga minskade intäkter då är allt kursverksamhet inställd 
från och med oktober. 

Transportservice prognosticerar förbättring i prognosen med 0,3 mnkr då intäkter 
för färdtjänstresor har ökat till normala nivåer under augusti-oktober. Måltidservice 
förändrar sin prognos från nollresultat till underskott på 0,3 mnkr då beställda 
portioner har minskat inom förskolan och gymnasiet i samband med corona. 

7.2. Budget och prognosantaganden 
Sektor samhällsbyggnads serviceavdelning påverkas betydligt av 
coronapandemin. Störst påverkan finns inom de tjänster som levereras mot 
äldreomsorg eftersom beställda volymer sjunker. Under höstens inledning ökade 
beställningarna av färdtjänst från äldreomsorgen till normala nivåer för att sedan 
mattas av i oktober igen. Om situationen med corona kommer att bestå under en 
längre tid bedöms volymerna på serviceavdelningen sjunka ytterligare i slutet av 
året. 

Serviceavdelningen är den enhet som inte erhåller ramjustering för löneökningar. I 
år är löneförhandlingar inte klara än och därför ser resultatet bättre ut på samtliga 
serviceenheter än det är i verkligheten. I prognosen har enheten tagit hänsyn till 
kommande ökning av lönekostnader när löneförhandlingar är klara och personalen 
kommer att få retroaktiva löner utbetalda. 

Måltidservice har tilldelats ramjusteringar avseende hyresökningar för 2019 och 
2020. Ramjusteringen har inte inräknats i måltidspriset för 2019 och 2020. En del 
av beloppet avser matsal som kostnadsmässigt flyttats till sektor utbildning. Vid 
ramjustering under hösten kan måltidservice komma att belastas med högre 
hyreskostnad än budgeterat vilket innebär underskott med motsvarande belopp.  

Övriga verksamheter inom sektor samhällsbyggnad har också påverkas av corona 
om än i mindre utsträckning. Utifrån att ordinarie arbete fått stå tillbaka för att 
förstärka inom inköp, lager samt krisledning har delar av det övriga strategiska 
arbetet fått begränsas under året. 

7.3. Kommentar till prognosen 
Den totala prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett underskott på 0,5 mnkr. 

Regeringen har beslutat att ersätta alla arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden 
under corona för perioden april-dec. Bidrag utbetalas i form av ersättning från 
Försäkringskassan. För sektor samhällsbyggnad uppgick ersättning för april – 
september till 0,6 mnkr. Därutöver har sektorn fått ca 0,1 mnkr i ersättning för 
utökade kostnader för miljötillsyn mm. 
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Sektorövergripande  

Sektorövergripande rymmer flera kommunövergripande verksamheter; hållbarhet- 
och miljö, utskänkningstillstånd, försäkringssamordning samt säkerhetssamordning 
(inkluderande säkerhetsskydd, krisberedskap, brottsförebyggande arbete, 
civilförsvar samt viktiga funktioner för övriga verksamheter såsom IT, kansli mm). 
Inom den övergripande posten finns medel för en del mindre konsultuppdrag samt 
utvecklingsprojekt 

Inom miljö och hållbarhet har kommunen beviljats ett bidrag på cirka 4,7 mnkr för 
sanering av objektet Finspångs centraltvätt. Sedan tidigare har Finspångs kommun 
avsatt medel för utredningar i Rejmyre. En samordnad planering för åtgärder av de 
föroreningar som finns på centraltvätten, Lotorp samt Rejmyre pågår. Projektledare 
för dessa arbeten är den miljöstrateg som tillkommit under året. 

Utskänkningstillstånd är den sektorövergripande verksamhet som mest påverkats 
av corona. En del av verksamheten har senarelagt tillsynsbesök vilket innebär 
minskade intäkter för kommunen. Totalt är minskningen av intäkter under 0,1 mnkr.  

På grund av höjda premier kommer försäkringskostnaderna öka i år. En ny 
upphandling kommer att ske under 2021 varvid att kommunens samlade kostnader 
för försäkringar bedöms minska under 2022. 

Bygg och miljö 

Bygg- och miljöenheten prognostiserar ett nollresultat men med större osäkerhet i 
prognosen än under ett ordinarie år. Enheten har påverkats markant av corona. 
Antalet miljötillsyner under våren har varit färre men omställning till digital tillsyn 
under hösten möjliggör att många årstillsyner ändå kan genomföras. Med 
anledning av nya restriktioner under november kan dock vissa verksamheter 
endast få delar av sin tillsyn och vissa verksamheter kan inte besökas alls. 
Bygglovsrelaterade ärenden har inkommit i betydligt högre grad än beräknat vid 
årets start. Det ökande antalet bygglovsärenden har inneburit ökad 
arbetsbelastning för både handläggare och administratörer. Vissa lovärenden har 
med anledning av detta dragit över tiden och kan inte debiteras till full 
täckningsgrad för utförd handläggning. Bygglovsrelaterad tillsyn har inte kunnat 
utföras under året, mer än i fall där fara för allmänheten föreligger. Behov av större 
periodiseringar kan komma att bli aktuella vid bokslut. Ny chef för bygg- och 
miljöenheten har tillträtt under maj.  

Service gemensamt 

I februari har serviceavdelningen genomfört en omorganisation och bildat två 
renodlade enheter för måltiderservice samt en för lokalvård. Tidigare fanns en 
måltidsenhet, en lokalvårdsenhet och en blandad måltids- och lokalvårdsenhet. I 
avdelningen ingår även transportenhet samt postverksamhet och vaktmästeri.  

Serviceavdelningen säljer tjänster internt och köpande sektorer har påverkats av 
olika myndighetsbeslut i samband med corona. Detta innebär att 
serviceavdelningen har haft både minskade intäkter och ökade kostnader. Det 
gäller främst de enheter inom service som är verksamma mot äldreomsorg samt 
gymnasiet.  
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Under sommaren var producerade volymer låga för både måltidservice och 
transportenheten vilket har påverkat utfallet för dem. Inom verksamheterna post 
och vaktmästeri finns några mindre avvikelser, dock är den totala avvikelsen under 
0,1 mnkr. Under året har genomförts kostnadsbesparingar, däribland betydligt 
minskade personalkostnader. Detta kunde uppnås genom bland annat minskad 
grundbemanning, minskade deltider till förmån för heltider. Minskade intäkter i 
samband med corona påverkar dock det totala utfallet och prognosen blir sämre 
trots omfattande arbete med besparingar på samtliga servicefunktioner. 

Lokalvårdservice 

Lokalvårdsservice förväntas göra nollresultat. Det är en förändring med 0,2 mnkr 
mot prognosen vid delårsbokslutet. Förändringen i prognosen beror delvis på att 
intäkter för städ beräknas bli mindre än tidigare, framförallt inom hemtjänst. 
Hemtjänststäd har färre städtimmar i år jämfört med föregående år. 
Intäktsminskningen motsvarar cirka 0,6 mnkr på helåret. Många av avbokningarna 
beror på corona. Enheten genomför en total översyn och kontinuerlig genomgång 
av bemanningskraven.  

Enheten har under året genomfört betydande besparingar inom personalkostnader. 
Dels har enheten minskat antalet tjänster under 2020, dels minskat antalet deltider 
till förmån för heltidstjänster och minskade vikariekostnader. Dessutom kunde 
vikariebehovet täckas med ordinarie personal, till exempel har lokalvårdare som 
städat kommunens gymnasieskolor under vårterminen täckt upp vid frånvaro i 
verksamheten. Detta har inneburit minskade vikariekostnader med 8 % mot 
budget, trots högre sjukfrånvaro under corona. Besparingar inom lokalvården 
motsvarar inte intäktsbortfallet då en stor del av avbokningarna skett vid ankomst 
till kund. 

Kostnaden för papper och tvål debiteras kunderna månadsvis. Dessa kostnader 
har ökat i samband med corona. I början av coronapandemin fick lokalvården i 
uppdrag att beställa extra varor till sektor vård och omsorg. Stora kvantiteter av 
handskar, tvål och rengöringsmedel har levererats även från våra lager, men inte 
debiterats till vård och omsorg. På tvättmedel har ett tilläggsavtal gjorts då avtalet 
på Staples har gått ut och priserna ökat markant. Priserna på tilläggsavtalet är 
fortfarande mycket högre än de priser som budgeterats. Lokalvårdsenheten har 
tillsammans med sina kunder minskat kostnaderna av entrémattor - samtliga 
sagomattor är utbytta till vanliga entrémattor. 

Transportservice  

Enheten prognosticerar ett underskott på 1,5 mnkr, vilket är 0,2 mnkr mindre än vid 
delårsrapporten. Förbättring i prognosen beror på att antalet körda kilometer ökat 
inom färdtjänst under hösten. Det är på grund av corona osäkert om detta kommer 
fortsätta resten av året. 

Transportservices budget innehöll vid årets början underskott på cirka 0,7 mnkr på 
grund av höga leasingkostnader. Verksamhetens resultat påverkas hårt av 
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coronautbrottet vilket gett minskad efterfrågan på riksfärdtjänst, färdtjänst, 
omsorgsresor och verksamhetsresor.  

Att planera och prognostisera intäkter för skolskjutsverksamheten är en utmaning 
då enstaka tillkommande eller avslutade uppdrag med långa avstånd påverkar 
resultatet på ett påtagligt sätt. De flesta av enhetens kostnader är fasta vilket också 
påverkar prognosen jämfört med majrapporten.  

Transportservice jobbar kontinuerligt med att minska sina kostnader. Under året 
har enheten haft två pensionsavgångar som inte kommer återtillsättas innan 
transporterna har ökat till normala nivåer.   

Under april har tidigare leasing löpt ut för 9 bussar vilka nu köpts av kommunen. 
Inköpet bedöms ge en besparing på drygt 0,3 mnkr under 2020, 0,3 mnkr under 
2021 och även en flexiblare fordonsflotta då möjligheten att byta till mindre eller 
större fordon utifrån behov underlättats. I januari övergick transportservice till HVO 
drivmedel för att uppfylla kommunens klimatmål. Det fossilfria bränslet är drygt 1 kr 
dyrare per liter än vanlig diesel vilket ger en extra kostnad. Den totala kostnaden 
för drivmedel är lägre än budgeterat då antal körda kilometer har minskat i 
samband med corona. 

Måltidservice  

Måltidervice har en relativt stor osäkerhet i sina prognoser då rådande situationen 
med corona har inneburit nedstängningar av skolverksamhet och en väldigt osäker 
höst. Under första halvåret har beställda portioner sjunkit inom så gott som alla 
områden. Antalet serverade portioner har minskat vilket kommer att ha påverkan 
på enhetens rörliga intäkter. Totalt förväntas enheten leverera dryg 715 000 varma 
portioner under 2020 vilket är minskning med ca 20 000 jämfört med 2019. 

Måltidservice noterar också ett stort bortfall från externa kunder så som 
personalluncher och gäster på boendena vilket ytterligare minskar rörliga intäkter. 
Inställda portioner för Camp Grosvad blev även det intäktsbortfall för Grosvads kök 
vilket till stor del motsvarar kostnaderna. 

Matdistributionen prognostiseras öka med 2000 portioner i år vilket ger 33 000 
portioner för helåret. Matdistributionen har således nått en fördubbling på två år. 

Under perioden har enheten jobbat hårt med att minska sina kostnader, främst 
personalkostnader. Personalen omfördelades mellan olika enheter och 
vikariebehovet kan till stor del täckas av ordinarie personal. Detta innebär att 
personalkostnaderna kunnat minskas. Utöver det finns det en vakant måltidschefs 
tjänst som innebär lägre personalkostnader under året. 

Räddningstjänst  

Räddningstjänsten prognosticerar underskott på 0,3 mnkr. Avdelning har tappat 
intäkter för extern kursverksamhet pga corona. Beslut har tagits att ställa in alla 
utbildningar och prov av automatlarm under november-december. Den regniga 
sommaren har medfört att antalet skogsbränder har varit färre än normalt, vilket 
bidragit till att personalkostnaderna blev lägre jämfört med sommaren 2019. 
Därutöver har tillkommit extra kostnad för bilreparation på 0,1 mnkr.  
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Fastigheter 

Fastighetsavdelningen räknar med ett överskott mot tilldelad budget med 1,5 mnkr, 
vilket är en minskning av tidigare prognostiserat överskott med 2,0 mnkr. 
Underhållet har ökat under tredje tertialen samt att rensning av dagvattenledningar 
skett på ett flertal fastigheter för att förebygga fuktrelaterade problem. Då det finns 
ett behov i fastigheterna och avdelningen ekonomiskt har möjlighet, så kommer 
reparationskontot att öka i slutet av året. Större förändringar i avvikelse från 
budget, som prognostiseras jämfört med oktober Underhåll ökat 0,5 mnkr, 
Fastighetsskötsel ökat 0,45 mnkr, intäkter ökat 0,4 mnkr och kapitalkostnader ökat 
0,3 mnkr, de senare posterna har med omräkning av Hällestadgården att göra. 
Reparationerna prognostiseras öka med 1 mnkr. 

Intäktsmässigt tillkommer hyresintäkter för Hällestadgården om cirka 2 mnkr att ge 
ett överskott mot intäktsbudgeten. Det överskottet balanseras upp av kostnader, 
bland annat för kapitalkostnader som prognosticeras ge underskott med 2 mnkr, 
där merparten är beräknat för Hällestadgården. 

Den milda vintern ger ett överskott för snöröjning (ca 1,0 mnkr) och 
uppvärmningskostnader (2,0 mnkr). Elkostnaderna beräknas ge underskott med -
0,4 Mnkr.            

Reparationer förväntas understiga budget med 0,5 mnkr och underhåll förväntas 
överstiga med 1,7 Mnkr.  

Avdelningen har vakanser på en fastighetsförvaltare samt en projektansvarig, vilket 
ger ett överskott på ca 0,5 mnkr. Fastighetsutredningar förväntas uppgå till 0,5 
mnkr och ger en positiv avvikelse på ca 0,4 mnkr. Avdelningen har satsat mer på 
underhåll i och med det överskott som har uppkommit. 

Extra kostnader har uppstått under året då rivning av skolbyggnad i Ekesjö 
genomförts (0,5 mnkr) samt att moduler har ställts upp på Viggestorpsskolan i 
samband med renovering (1,5 mnkr). En reservering för dessa kostnader fanns 
dock upptagna i budget. Ytterligare rivningar kommer ske i form av bostadshus i 
Torstorp och gamla affären i Sonstorp och engångskostnader uppstår även där 
med 1,1 Mnkr. 

Prognosen bygger på antaganden gällande normalårstemperaturer, elpriser och 
hur mycket snöröjning som kommer behövas. Det finns även en viss 
osäkerhetsfaktor i hur resultatet kommer att påverkas efter inköpet av 
Hällestadgården. Jämförelser med föregående år är svåra att göra, detta beroende 
på att fastigheterna förvaltades av Vallonbygden.  

Planering 

Samhällsplanering räknar med att budgeten för helåret kommer att hållas. 

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas på helåret överstiga årsbudget. 
Orsaken är att det finns ett stort behov av externt konsultstöd för framtagande av 
detaljplaner.  Även det exploateringsförberedande arbetet i samband med det 
prioriterade uppdraget att skapa förutsättningar för fler bostäder i kommunen 
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erfordrar konsultstöd. De ökade kostnaderna för köp av verksamhet förväntas 
täckas av ett överskott från snöröjningen i och med den milda vinter som har varit. 
Verksamheten har även haft högre intäkter från skogsavverkning än vad som 
budgeterats på grund av avverkning av skog efter angrepp av granbarkborre.  

Osäkerhet råder i prognosen i och med att sanktionsavgifter har inkommit i 
samband med investeringsprojektet att anlägga en skatepark vilket kan påverkar 
verksamhetens driftbudget med 0,4 mnkr. Besked om verksamheten drabbas av 
eventuell sanktionsavgift inväntas från rättslig instans. 

7.4. Förslag till åtgärder vid avvikelse - 
sektorschefens kommentarer 

De största avvikelserna finns hos serviceavdelningen som utför arbete internt åt 
köpande sektorer. Serviceavdelningen har stora fasta kostnader och liten möjlighet 
att påverka både beställda volymer och kostnader. Corona har påvisat hur sårbar 
verksamheten är mot större och oförutsedda minskningar av producerade volymer. 
Därför kommer sektor samhällsbyggnad att fortsätta bevaka och analysera sina 
volymer. För att minska kostnaderna sker omprioriteringar kontinuerligt med avsikt 
att spara på befintliga resurser samt omfördelning av personal så att färre vikarier 
behövs. Serviceavdelningen har minskat sina personalkostnader markant genom 
åren och jobbar kontinuerligt med att hitta bra lösningar som kan göra 
verksamheten effektivare och därmed minska ytterligare personalkostnader. 

Serviceavdelningen har behov av att minska andelen fasta kostnader som ej går 
att påverka på kort sikt och öka andelen rörliga kostnaderna. Större andel rörliga 
kostnader ger flexibilitet och möjlighet att snabbt anpassa kostnaderna till 
förändringar i volymer.  

Årets överskott på fastighetsavdelningen bedöms minskas kraftigt när vakanta 
tjänster tillsätts.  

7.5. Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron på sektor samhällsbyggnad under perioden januari – oktober 2020 
är 4,81 % och under motsvarande period 2019 – 5,41 %. Antal vab dagar är 365 
för januari – oktober 2020 och 347 för motsvarande period 2019.  

Sektor samhällsbyggnads sjukfrånvaro och vab är dock inte fullt ut jämförbart 
mellan 2019 och 2020, då en ny avdelning tillkommit, fastighetsavdelningen. Att 
sjukfrånvaro är lägre trots en ny avdelning kan beror på att många jobbar hemifrån 
vid sjukdom 2020. 
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8. Sektor utbildning 

 

8.1. Prognosförändring 
Ny prognos för sektorn pekar på ett underskott med 5,0 mnkr, vilket är en 
förbättring med 3,7 mnkr sedan förra prognosen. Det är en mängd olika kostnads- 
och intäktsposter som fått ändrade prognoser både uppåt och nedåt men i stort 
sett stort så handlar det om följande tre större förändringar: förskolan räknar med 
ett förbättrat utfall för statsbidrag för mindre barngrupper med 2,8 mnkr, de 
interkommunala intäkterna på gymnasiet blir bidrar till att gymnasieekonomin 
förbättras med 0,3 mnkr, vuxenutbildningen visar 0,5 mnkr förbättring på 
intäktssidan. 

8.2. Budget och prognosantaganden 
Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en 
internt framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Ett 
undantag är vuxenutbildningen som erhåller ramtilldelning. Alla enheter får dock, i 
sin tilldelning förutom den interna elevpengen, full kostnadstäckning för lokalhyra, 
lokalvård och personalkostnader för ledning och administration. I budgetarbetet 
görs först en uppräkning av den interna elevpengen och för övriga kostnader för att 
täcka normala kostnadsökningar. Därefter görs en tilldelning till respektive 
chefsområde utifrån beräknade barn- och elevvolymer för det kommande året. 

Utbildning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 390 -1 645 118% -3 636 -1 540 150

Kostnader 48 264 40 756 84% 41 487 46 714 1 550

Utbildning gemensamt 46 874 39 111 83% 37 851 45 174 1 700

Intäkter -41 382 -32 837 79% -39 281 -45 157 3 775

Kostnader 304 092 252 896 83% 302 149 308 567 -4 475

Grundskola 262 710 220 059 84% 262 868 263 410 -700

Intäkter -24 856 -27 959 112% -24 924 -29 464 4 608

Kostnader 163 357 141 607 87% 164 813 170 765 -7 408

Förskola 138 501 113 648 82% 139 889 141 301 -2 800

Intäkter -14 957 -11 329 76% -14 908 -17 057 2 100

Kostnader 111 989 98 136 88% 119 260 118 389 -6 400

Gymnasiet 97 032 86 807 89% 104 352 101 332 -4 300

Intäkter -8 822 -4 989 57% -9 943 -9 922 1 100

Kostnader 18 977 15 136 80% 19 297 18 977 0

Vuxenutbildning 10 155 10 147 100% 9 353 9 055 1 100

Total 555 272 469 771 85% 554 313 560 272 -5 000

Varav corona aktivitet 998 (intern 

omflytt)

Varav corona aktivitet 999 (utökade 

kostnader)

383 383
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I slutfasen av detta fördelningsarbete upplevde sektorn stora problem att få 
tilldelade budgetramar att räcka till för flera av sektorns ansvarsområden. Då 
räknades den interna tilldelningen ned med 1,8 procent för alla verksamheter och 2 
procent på sektorns gemensamma delar. Trots denna nedräkning av tilldelning till 
enheterna så gick budgeten inte ihop. Detta fick till följd att flera verksamheter och 
enskilda enheter gick in i verksamhetsåret med underfinansiering. Totalt så 
uppgick dessa underbalanser till 15,7 mnkr vid årets början. 

Under grundskolan gemensamt finns en reservering på 1,5 mnkr, denna 
balanserar dock en del av underbalanserna på fyra rektorsområden med 3,6 mnkr, 
netto 2,1 mnkr. På motsvarande sätt finns en reservering på gymnasiet 
gemensamt på 1,4 mnkr som kommer från ramtilldelningen för gymnasiesärskolan. 
Denna reducerar en underbalans för gymnasiet på totalt 8,3 mnkr, netto 6,9 mnkr. 
Underbalanserna redovisas som underskott i prognosen. 

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att 
redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Samma sak gäller 
bidragen från Migrationsverket där volymen för gymnasiet, IM, är särskilt svår att 
förutsäga. 

Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. En 
genomgång av sektorns totala personalkostnader visar inte några större 
kostnadsökningar som går att hänföra till corona. Totalt sett har sjukfrånvaro och 
frånvaro för vård av barn varit högre under perioden mars till oktober. 
Verksamheterna har i olika grad kunnat lösa denna frånvaro med vikarier eller 
genom att göra anpassningar i verksamheten. I förskolan har frånvaron i 
barngrupperna medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere. I grundskolan har 
problemen med personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att 
vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet, där merparten av undervisningen 
under en stor del av vårterminen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit 
högre än normalt. Coronaeffekterna för skolmåltider och verksamhetsresor 
redovisas under respektive verksamhetsområde. Vad beträffar övriga kostnader så 
är påverkan marginell. Pandemins påverkan för resten av året är av förklarliga skäl 
svår att förutsäga.  

8.3. Kommentar till prognosen 
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. Varje chefsområde har tagit hänsyn till detta i sina 
prognoser när de beräknat sina totala personalkostnader för året.  

Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna 
ledning och utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-
funktion. Dessa delar visar överskott med 0,4 mnkr för uteblivna konferenser och 
fortbildning samt 0,1 mnkr för personal. Centrala barn- och elevhälsan inklusive 
språkenheten, som också ingår i utbildning gemensamt, prognostiserar ett 
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överskott på 0,8 mnkr för personal till följd av att tjänster återbesatts senare än 
planerat eller delar av tjänster som inte återbesatts. Omkostnader och fortbildning 
visar överskott med 0,4 mnkr, en del av detta är coronabetingat.  

Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar totalt sett 
ett underskott på 0,7 mnkr. Det låg underbalansering på 3,6 mnkr från årets början 
ute på rektorsområdena. Grunden till problemet är personalkostnader som inte 
ryms inom tilldelade budgetramar. Förklaringarna till detta är dels att skolorna 
upplever problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med 
behov av särskilt stöd. Dels att nuvarande skolstruktur, med några relativt sett små 
skolenheter, medför problem att hålla budget och samtidigt klara av bemanningen 
inom ordinarie elevpeng. En omfattande genomgång av alla skolors organisation 
och bemanning har gjorts i samband med budgetarbetet. Flertalet skolenheter har 
minskat bemanningen, främst från och med höstterminen för att på så sätt dra ner 
sina kostnader. Detta berör inte tillsvidareanställd personal. Jämfört med 
utgångsläget i början av året så har rektorsområdena nu hämtat in 1,6 mnkr och 
visar nu tillsammans ett underskott på 2,0 mnkr. Mot detta så balanserar en reserv 
på 1,5 mnkr på grundskolan övergripande, denna reserv är ännu oförbrukad. 
Några större kostnadsposter har tillkommit under året; träningsskolan som ser en 
stor volymökning från och med höstterminen har startat en ny enhet i Kvarnen. Det 
kommer att kosta 0,9 mnkr mer än vad som planerats vid årets början. Sektorn 
kommer att medfinansiera busslinjen Hävla - Katrineholm som används för 
skolskjuts, vilket medför utökade kostnader med 0,5 mnkr. Till följd av corona har 
en extra buss för skolskjutsar har fått sättas in, det kommer att kosta 0,3 mnkr mer 
än budgeterat. Utfallet för ett antal statsbidrag förväntas bli bättre än beräknat och 
ge ett överskott med 1,0 mnkr. Externa köp av grundskoleplatser förväntas ge 
underskott med 0,5 mnkr, något fler elever än förväntat går skola externt. En 
reserv för undervisning av elever placerade på Risingegården visar överskott med 
0,6 mnkr. En del av den statliga ersättningen för sjuklöner till följd av 
coronapandemin är schablonberäknad och ligger som ett överskott med 0,4 mnkr 
på grundskolan gemensamt. 

Förskolan visar sammantaget ett prognostiserat underskott med 2,8 mnkr. En 
underbalans med 6,7 mnkr lades på förskolan gemensamt i budgetprocessen. 
Detta för att kunna ge förskoleområdena en rimligt stor budgettilldelning. 
Förskolorna redovisade 2019 ett nollresultat. Skillnaden ligger nu i tilldelningen från 
kommunens övergripande resurstilldelningsmodell som gav cirka 7 mnkr mer 2019 
än 2020. Detta berodde i sin tur på att tilldelningen 2019 baserades på en för stor 
barnvolym. Detta justerades nu i ett slag inför 2020. Förskoleverksamheten har fått 
behålla en särskild satsning på 2 mnkr motsvarande budgettilldelningen för Nattis 
som avvecklades i början av året. Detta ska ses som en del av åtgärder för 
ekonomi i balans. Med hjälp av underbalansen centralt så har förskolorna nu lagt 
en väl balanserad budget. Budgeten på förskoleområdena 2020 är i stort sett 
identisk med utfallet 2019, det vill säga att planerad verksamhets- eller 
kostnadsvolym inte ökar. Nu är bemanning och övriga kostnader relativt väl 
anpassade till förskolornas sektorsinterna budgettilldelning. Sammantaget så 
prognostiserar förskoleområdena ett överskott med 2,2 mnkr, inget område visar 
underskott. I detta överskott ingår Kvarnens avveckling som ger 0,5 mnkr. 
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Överskotten ligger i personalkostnader. Värt att notera är att förskolan fått 1,7 mnkr 
genom den statliga ersättningen för sjuklöner till följd av coronapandemin. 

Under förskolan gemensam ligger bland annat kostnaden för externt köpta 
förskoleplatser. Den visar underskott med 2,1 mnkr. Under året kommer ca 145 
barn att gå externt, det är 16 barn fler än förväntat, ökningen har fortsatt under 
hösten. Utav underbalansen på 6,7 mnkr, enligt ovan, är 0,8 mnkr 
overheadkostnader för bemanningscentralen. Förskolan kommer inte att utnyttja 
bemanningscentralens tjänster under 2020. Den fortsatta verksamheten i 
dagbarnvårdarhuset i Grytgöl kostar 0,5 mnkr mer än budgeterat för andra 
halvåret, planen var en avveckling från sommaren. Statsbidraget för mindre 
barngrupper i förskolan blev väsentligt större än beräknat och utfallet av insatserna 
visar på ett överskott med 2,8 mnkr. Intäkter från Migrationsverket, förskoleavgifter 
återbetalning av moms visar tillsammans överskott med 0,3 mnkr. Sektorn erhöll 
vid årets början ett ramtillskott med 1,0 mnkr för att driva en öppen 
förskola/familjecentral. Denna kommer inte igång under året, därför redovisas 1,0 
mnkr som prognostiserat överskott. Miljonen kommer att återlämnas till 
kommungemensamma kostnader i samband med årsbokslutet, då flyttas 
överskottet från sektor utbildning. Sammanfattningsvis så har förskoleområdena 
hämtat in 2,2 mnkr jämför med utgångsläget och en underbalans på 6,7 mnkr vid 
årets början. I förskolan gemensamt så blir det sammantaget ett överskott med 1,7 
mnkr trots underskottet på extern förskola men tack vare överskottet på 
statsbidrag. 

Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 4,3 mnkr. 
Svårigheten att finansiera verksamheten inom given ram, var tydlig redan i 
budgetprocessen. En underbalans lades med 5,5 mnkr på gymnasiet gemensamt 
och 1,1 mnkr på Bergska gymnasiet Bildningen, d v s 6,6 mnkr totalt.  
Underbalansen på gymnasiet gemensamt är nödvändig för att kunna tilldela 
verksamheterna en rimlig programpeng per elev.  

Bergska gymnasiet Bildningen, med nationella program, erhåller en intern 
elevpeng per elev på respektive program. Elevpengen rimmar med de 
programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är att klara ekonomin 
med nuvarande elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan 
har. Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per elev, 
detta gäller även för övriga fasta omkostnader som verksamheten har. I 
budgetarbetet beräknades antalet elever öka från 260 till 290 från vt-20 till ht-20 till 
följd av en positiv elevtillströmning i åk 1. Detta blev inte verklighet, skolan har just 
nu 256 elever och tappar då 1,6 mnkr, jämfört med budget, i tilldelad elevpeng för 
höstterminen. En stor del av vårterminen har gymnasiet haft distansstudier, detta 
fortsätter till delar under höstterminen. Detta påverkar kostnaden för elevluncher, 
prognosen är ett överskott på 0,4 mnkr. Skolan har gjort personalanpassningar 
som förväntas ge överskott med 0,4 mnkr. Statsbidragen till lärlingsverksamheten, 
statsbidrag till lärarassistenter och anställningsstöd ger överskott med 1,2 mnkr. 
Ersättningen till lärlingsföretag har ökat och ger underskott med 0,4 mnkr. 
Prognosen är nu lika med underbalansen i utgångsläget det vill säga ett underskott 
på 1,1 mnkr. 
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Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och 
gymnasiesärskola prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten erhåller en internt 
bestämd elevpeng per elev på IM och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. 
Elevpengen har inför 2020 höjts med 36 procent för att täcka den höga 
personaltäthet som denna verksamhet kräver och de förhållandevis höga 
lokalkostnader som verksamheten har. Denna höjning är en del av underbalansen 
centralt. Ramtilldelningen för gymnasiesärskolan med 15 elever är 
överdimensionerad vilket innebär att 1,4 mnkr kunnat reserveras, se resonemang 
ovan. Antalet elever på IM har minskat under 2018 och 2019 prognosen är fortsatt 
minskning under 2020, detta i sig är positivt. Under vårterminen gick 112 elever på 
IM, just nu går 94 elever där. 

Den interna potten för elevpeng som används för utdelning till Bergska gymnasiet 
Bildningen och IM på Bergska gymnasiet Bergska skolan uppgick till 43,5 mnkr vid 
årets början. Dessutom ligger bidrag från Migrationsverket 5,4 mnkr och 
statsbidrag med 1,4 mnkr där. Potten visar överskott med 1,7 mnkr, främst till följd 
av att Bergska Bildningen har färre elever än förväntat under höstterminen.  

Gymnasiet externt, det vill säga de elever som går gymnasiet i andra kommuner 
eller i friskolor, visar just nu ett litet underskott med 0,2 mnkr för 
inackorderingstillägg och resebidrag. Budgeten bygger på en beräkning med i 
genomsnitt 470 elever under året, dessa utgör 54 procent utav kommunens alla 
gymnasieelever. Antalet externa elever har över åren ökat och genomsnittspriset 
för en gymnasieplats har ökat markant de senaste åren. Budgeten för 
utbildningsplatser, busskort, resebidrag och inackorderingstillägg är 58,6 mnkr det 
vill säga cirka 125 tkr per elev. Kommunens interkommunala intäkter för 
gymnasieelever som går på Bergska gymnasiet kommer att överstiga budgeten 
med 0,8 mnkr. Förklaringen är att antalet externa elever som går på Bildningen har 
ökat markant från och med höstterminen. Just nu går 34 elever från Norrköpings 
kommun där jämfört med 22 under vårterminen. På IM Bergska skolan går nu 4 
elever från andra kommuner. 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr. En stor del av 
verksamheten, 46 procent, finansieras via olika former av bidrag. En förutsättning 
för verksamhetens prognos är att dessa bidrag erhålls enligt den budget som lagts 
och att verksamhetens volym bli den förväntade. Med tanke på coronaeffekter har 
årets verksamhetsvolymer varit osäkra. Schablonersättningen från 
Migrationsverket till yrkesutbildningen inom industri blir 0,7 mnkr större än 
beräknat. Statsbidrag, lönebidrag, momsersättning och försäljning till andra 
kommuner ger tillsammans överskott med 0,4 mnkr. Personalkostnaderna 
förväntas bli 0,5 mnkr högre än budgeterat. Köp av utbildningar och läromedel 
visar överskott med 0,5 mnkr. 
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8.4. Förslag till åtgärder vid avvikelse - 
sektorschefens kommentarer 

Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig 
översyn av organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former 
av omkostnader. Detta för att, om möjligt, komma till rätta med de underskott som 
finns. Hittills under året har det inom sektorn inte fattats några beslut om konkreta 
sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av verksamheten, 
anställningsstopp eller köpstopp 

I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade 
verksamhetsvolymer och med uppräkning normal prisutveckling, så uppstod 
problem att rymmas inom tilldelad budgetram och förväntade intäkter, detta trots 
de sparbeting som redovisats ovan. Bedömningen som därefter gjordes var att 
verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. 
Resultatet blev i ett antal fall underbalanserade budgetar vid årets början. Alla 
verksamhetsdelar har uppdraget att göra anpassningar så att dessa underbalanser 
ändå minimeras. Tydligt är att enheterna på ett bra sätt håller de budgetplaner de 
lagt upp som ofta innebär anpassningar/neddragning av personalstyrkan under 
året. I många fall lyckas de till och med att hämta hem en del av de underbalanser 
de startade året med. De har då också ett bättre utgångsläge, kostnadsmässigt, 
inför nästkommande verksamhetsår. 

Under 2019 tog sektorn fram ett antal anpassningsförslag för effektivisering och 
budgetanpassning. Två av de mer betydelsefulla förslagen har nu blivit 
effektuerade. Nattis avvecklades från och med årsskiftet och Kvarnens förskola 
avvecklades till sommaren.  

Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att lämna förslag på 
anpassningar för en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har tagits fram som kommer 
att behandlas i kommunledningsgruppen. 

Skolstrukturutredningen, som just nu behandlas politiskt, innehåller ett antal förslag 
som i förlängningen bör kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed 
besparingar. 

Sammanfattningsvis så har sektorn fortfarande en underbalans i budgeten men 
både på chefsområden och centralt görs många åtgärder för att anpassa 
organisationen så mycket som möjligt för att minska underskottet. Med de 
anpassningar varje rektorsområde gjort så är de, som tidigare sagts, bättre 
anpassade till nästa år då åtgärderna får helårseffekt. Vissa strukturella beslut kan 
ge sektorn bättre förutsättningar att komma i ekonomisk balans inför kommande år. 
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9. Sektor vård och omsorg 

 

9.1. Prognosförändring 
Vård och omsorg visar ett underskott på 5,4 mnkr, vilket är ett minskat underskott 
på 5,3 mnkr från föregående prognos. Det minskade underskottet beror på 
minskade hemtjänstvolymer, lägre personalkostnader samt att vi i denna prognos 
räknar med att få del av det statsbidrag vi sökt för merkostnader på grund av 
corona.  

Hemtjänsten har totalt under året minskat i utförda timmar, vilket innebär minskade 
kostnader för verksamheten. Den buffert som lades i budgetarbetet för ökade 
volymer blir ett överskott för hemtjänsten. Genom att omfördela personalresurser 
från stängd dagverksamhet och träffpunkter till förmån för ökad grundbemanning i 
hemtjänsten har verksamheten kunnat minska sina personalkostnader.   

Finspångs kommun har sökt Socialstyrelsens statsbidrag för merkostnader till följd 
av corona. Utifrån information från Socialstyrelsen finns det två alternativ till 
utbetalning. Om riksdagen beviljar medel om 10 mdkr kommer 91,4% av godkänt 
belopp betalas ut. Om det endast finns 5 mdkr att fördela kommer 45,7% av 
godkänt belopp betalas ut. I den här prognosen har vi utgått från det lägre 
beloppet, vilket för sektorn innebär 2,4 mnkr. Den prognostiserade intäkten har vi 
helt bokfört på det nya korttidsboendet Bönnern som merkostnad för sektorn på 
grund av pandemin. Kommunens totala kostnad för skyddsmateriel ligger däremot 
kvar som en ren merkostnad på Hälso- och sjukvårdsorganisationen.   

 

Vård och omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 -72 0% -5 -6 -66 66

Kostnader 16 574 12 015 72% 9 910 14 683 14 908 1 666

Myndighetskontoret 16 574 11 943 72% 9 905 14 677 14 842 1 732

Intäkter -14 -2 907 20766% -123 -1 584 -3 407 3 393

Kostnader 33 693 35 926 107% 23 966 38 041 43 036 -9 343

Hälso- och sjukvårdsorg. 33 679 33 019 98% 23 843 36 457 39 629 -5 950

Intäkter -76 327 -60 403 79% -49 573 -75 100 -71 340 -4 987

Kostnader 180 881 145 690 81% 110 958 181 926 172 960 7 921

Hemtjänst 104 554 85 288 82% 61 385 106 826 101 620 2 934

Intäkter -910 -3 304 363% -1 695 -1 301 -5 778 4 867

Kostnader 155 803 140 287 90% 124 984 170 160 166 882 -11 079

Särskilt boende 154 893 136 983 88% 123 289 168 859 161 105 -6 212

Intäkter -41 005 -35 634 87% -27 178 -40 902 -42 819 1 814

Kostnader 28 508 20 267 71% 15 043 22 734 28 179 329

Vård och omsorg centralt -12 497 -15 367 123% -12 135 -18 169 -14 640 2 143

Total 297 203 251 866 85% 206 286 308 650 302 556 -5 353

Varav corona aktivitet 998 (intern 

omflytt)

2 266 2 266

Varav corona aktivitet 999 (utökade 

kostnader)

4 724 6 121
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9.2. Budget och prognosantaganden 
Sektorn hade 2019 ett resultat på 309 mnkr och ett underskott på 16 mnkr. Till 
2020 fick sektorn en budgettilldelning på 297 mnkr och började därmed året med 
en underbalans på 19,7 mnkr. Hemtjänstens underskott 2019 kopplades till ökade 
brukarvolymer jämfört med 2018, vilket gjorde att hemtjänstens 
verksamhetsområde fick högre kompensation för brukarvolymer i sin budget 2020.  
Särskilt boende har inför året fått en minskad budgetram mot tidigare budgetår, 
bland annat till förmån för hemtjänstens ökade budget. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen gick in i året med en budget som är 2,8 mnkr lägre än 
utfall 2019.  

Utöver budgetanpassningar som sektorn arbetar med så har sektorn skapat en ny 
enhet för att kunna ta emot corona smittade brukare. Den nya enheten benämns 
som korttidsboendet Bönnern, och är avsedd för brukare med konstaterad 
corona. Korttidsboendet ska enligt nuvarande beslut finnas tillgängligt året ut och 
beräknas kosta 4,0 mnkr.  

Inom hemtjänst är andelen brukare under 65 år 5,9 procent och inom särskilt 

boende är motsvarande andel 1,2 procent. Dessa brukare får sektorn inte 
budgettilldelning för. Om vi beräknar kostnaden för de brukare som är under 65 år 
och som idag får insatser uppgår kostnaden för dessa på helår till 6,8 mnkr. Dessa 
brukare finns inom särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet och hemtjänst. 

I december flyttar kommunens korttidsboende Sergelsgården till nya lokaler i 
Vårdcentrum Finspång. I denna prognos har vi räknat med en eventuell kostnad på 
1,8 mnkr för vb-kostnader (verksamhetsberoende utrustning) för kommunens 
korttidsplatser. Dessa kostnader har vi inte tidigare tagit höjd för i budget, 
diskussion pågår fortfarande med Regionen kring beloppet.  

9.3. Kommentar till prognosen 
Särskilt boende prognostiserar ett underskott på 6,2 mnkr, vilket då även 
inkluderar korttidsboendet Bönnern. Detta innebär ett förbättrat resultat på 3,6 
mnkr jämfört med föregående prognos, där 2,4 mnkr beror på statsbidrag från 
Socialstyrelsen och 1,2 mnkr beror på effektiveringar av bemanning inom 
verksamheten.  

För att komma inom ram fortgår, om än i begränsad skala, arbetet med att se över 
och skapa personalmässigt mer resurseffektiva scheman. Det arbete som pågått 
för att minska sjukfrånvaron samt att se över kostnader avseende inköp och 
lagerhållning har dessvärre försvårats under pandemin. Fokus har istället handlat 
om att kunna bemanna verksamhet, förhindra smittspridning och dämpa oro i 
personalgrupperna.  

När det gäller resurseffektiva scheman har dessa i vissa fall inte gått att arbeta 
vidare med då de inte varit i linje med förhindrande av smittspridning. Vid 
misstanke eller faktiskt smitta sker ingen samverkan mellan avdelningar utan varje 
avdelning bemannar upp för att klara det dagliga arbetet inom den egna 
verksamheten. Utöver detta har även sommaren varit kostsam på vissa enheter, 
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som konsekvens av svårigheter kring bemanning i framförallt ytterområden. 
Sammantaget har ovan nämnda förbättringsområden inte kunnat genomföras, 
vilket gjort att verksamhetsområdet inte lyckats att minska personalkostnaderna i 
tillräcklig omfattning. 

Inom hemtjänsten har hemtjänsttimmarna sjunkit i stället för att öka vilket var 
antagandet i budgetarbetet. Minskning av volym beror troligen på coronapandemin 
då ansökningar om bistånd minskat. Detta resulterar i ett prognostiserat överskott 
på 2,9 mnkr för verksamheten. I föregående prognos visades ett mindre överskott 
då personalkostnaderna inte verkade sjunka i samma takt som brukarvolymerna 
minskade. Enheterna har lyckats minska sina personalkostnader samt fått 
ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan. Inom budgetram för 
hemtjänst har dessutom sektorn skapat ett Hemgångsteam för att möjliggöra en 
trygg och säker hemgång som en del i arbetet med att minska behovet av 
korttidsplatser och kostnader för utskrivningsklara patienter.  

Hälso- och sjukvårdsorganisationen visar ett underskott på 5,9 mnkr varav 2,9 
mnkr avser HSL-centralt där allt skyddsmateriel som köpts in under pandemin 
bokförts. Det finns även ett länslager med skyddsutrustning i Linköping. Linköping 
kommer att söka statsbidrag för hela länslagret men om de inte får ersättning 
kommer Linköping fakturera Finspångs kommun för sin andel.  

Hälso- och sjukvårdsorganisationen har utifrån coronapandemin fått ställa om 
organisationen och sitt arbetssätt för att vara följsam i rutiner som förändrats i 
samverkan med Regionen. Under perioden har organisationen mött upp för 
hembesök i team med läkare, provtagning av Corona samt vaccination av både 
brukare och medarbetare i vårdnära arbete. För att säkra upp hälso- och 
sjukvårdsorganisationen, som varit en viktig aktör i samband med pandemin, har 
frånvarande medarbetare fått ersättas med dyrare alternativ så som övertid till 
ordinarie medarbetare och inhyrd medarbetare från bemanningsföretag.   

Myndighetskontoret visar på ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet beror till stor 
del av minskat antal resor med färdtjänst och riksfärdtjänst relaterat till 
coronapandemin, vilket är svårt att prognostisera eftersom det påverkas av 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Biståndsbedömarna har varit 
underbemannade under del av året vilket bidragit till myndighetskontorets överskott 
totalt.   

Vård och omsorg centralt prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr vilket främst 
består av mer intäkter än vad som budgeterats. Centralt finns också en budget för 
utskrivningsklara patienter där det är svårt att bedöma vilken omfattning som 
betalningsansvar kommer att utgå.  
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9.4. Förslag till åtgärder vid avvikelse - 
sektorchefens kommentarer 

Särskilt boende och hemtjänst 

Åtgärder för budget i balans handlar främst om ett fortsatt arbete med 
schemaoptimering utifrån lagda bemanningskrav men först när pandemin tillåter. 
Schemaoptimering inför varje ny schemaperiod där grundbemanningen korrigeras 
efter behov kan komma att bidra till ett effektivare resursutnyttjande på sikt. 
Schemaoptimering med samverkan över enheter är dock svåra att genomföra i 
tider med smitta då utgångspunkten nu är att minimera personalkontakter för våra 
brukare.  Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår löpande men även här 
påverkas sektorn av coronapandemin, då våra medarbetare ska stanna hemma vid 
minsta symtom. Som en följd av coronapandemin finns dock en oro för fortsatt hög 
sjukfrånvaro som inte kommer att kompenseras med statliga bidrag i framtiden. 
Arbete med att minska kostnader för hög sjukfrånvaro pågår genom riktade HR-
insatser och aktivt stöd till enhetschefer där långdragna rehabiliteringsprocesser 
pågår. Detta för att enhetschef och medarbetare ska hitta alternativa åtgärder som 
gynnar verksamhet och personal 

Hälso- och sjukvård  

För att närma sig budget i balans behöver personalkostnaderna minska ytterligare 
inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Inom sjuksköterskeorganisationen har 
ett arbete skett för att tätare samarbeta mellan hemsjukvård och särskilt boende för 
att bli en mer flexibel organisation och därmed kunna lägga effektivare scheman 
med färre antal sjuksköterskor. Verksamheten har också aktivt arbetat med att 
förskjuta resurskrävande insatser i hemsjukvård för att kunna hantera även dessa 
inom ramen för befintlig bemanning. Ett arbete som krävt god samverkan med 
regionen.  

Områden som kvarstår att arbeta vidare med är översyn av specialistfunktioner. 
Dietist finns inget lagkrav på och skulle kunna avvecklas med risk för sänkt kvalitet 
på nutritions- och kostfrågor. Ett åtgärdsförslag för en budget i balans som inte 
sektorn lyckats genomföra är att dra ned på hälso- och sjukvårdspersonal i form av 
färre sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta kommer med 
största sannolikhet att leda till en sämre kvalitet inom patientrelaterade hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt mindre stöd till omvårdnadspersonal i hälso- och 
sjukvårdsfrågor. I tider med pandemi har dessa åtgärder av förklarliga själ inte 
genomförts. Sektorn har även möjlighet att säga upp avtalet gällande akademisk 
specialisttjänstgöring (AST), vilket sannolikt ger konsekvensen att Finspångs 
kommun inte blir en lika attraktiv arbetsgivare och gör det svårare att rekrytera 
sjuksköterskor, vilka redan idag är en svårrekryterad yrkesgrupp. 

Övrigt 

Under åren har sektorn fått ökade kostnader för matdistribution men intäkter i form 
av avgifter för matdistribution har inte ökat i takt med kostnaden. Det innebär en 
utebliven intäkt för sektorn 2020 på ca. 1,4 mnkr. Sektorn föreslog 
kommunstyrelsen att fatta beslut om höjd avgift för matdistribution som skulle 
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generera kostnadstäckning. Då kommunstyrelsen valt att fatta beslut om 
alternativet som genererade täckning för hälften av kostnaderna kommer detta 
fortsatt vara en underfinansierad post.  

Sammanfattningsvis är det svårt för sektorn att göra såväl prognos som att ta fram 
lämpliga åtgärder för verkställande under rådande coronapandemi. Sektorns 
största fokus är att ge en god vård och omsorg utifrån de förutsättningar som 
råder. 

9.5. Sjukfrånvaro 
Personal stannar hemma i större utsträckning på grund av de strikta restriktioner 
som gäller i samband med det nya coronaviruset. Sektor vård och omsorg måste 
täcka en majoritet av sjukfrånvaron. I och med den statliga ersättningen för april - 
juli så blir effekterna för vård och omsorg inte lika kännbara. 
 Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2019 10,99 9,64 8,64 8,39 7,80 6,33 5,46 6,28 7,83 9,14 9,28 9,13 

2020 9,71 9,61 13,57 15,01 12,73 9,21       
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10. Kommungemensamma kostnader 

 

10.1. Prognosförändring 
Prognosen för kommungemensamma kostnader visar ett överskott med 14,8 mnkr 
vilket är en prognosförbättring med 2,2 mnkr jämfört med augusti. De största 
förändringarna avser utvecklingspott till gymnasieskolan (”gymnasiemiljonen”) samt 

den centrala lönepotten. 

  

Kommungemensamma kostnader, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Central lönepott 21 898 0 0% 2 565 19 898 2 000

Centrala medel lokalpool 1 307 2 952 226% 2 518 3 519 -2 212

Centrala medel omplacering o rehab. 375 117 31% 123 225 150

Samordningsförbundet 594 380 64% 508 507 87

Landsbygdsutveckling 321 267 83% 267 267 54

Ledarutvecklingsinsatser 268 3 1% 189 68 200

Partsgemensam kompetensutveckling 173 28 16% 175 173 0

Kompetensutvecklingsmedel 321 17 5% 243 71 250

Utvecklings- och omställningspott 3 911 0 0% 0 1 400 1 692

Ramjusterat: -819 0%

Utvecklingspott gymnasieskolan 990 27 34% 361 27 657

Ramjusterat: -306 0%

Medlemskap CKS 371 197 53% 380 393 -22

Avgift SKR 575 479 83% 0 575 0

Upplösning fonderade flyktingmedel -11 430 -9 525 83% -13 339 -11 430 0

Personalsociala åtgärder 297 0 0% 219 297 0

Kulturyta Rejmyre 198 0 0% 200 0 198

Medarbetarenkät, medborgarundersökning, 

Helix mm

536 100 19% 235 251 285

E-handel 149 0 0% 0 0 149

Lönekartläggning 69 0 0% 0 0 69

Digitalisering 1 980 0 0% 0 400 0

Ramjusterat: -1 580 0%

Miljöutvecklingspott 18 0 0% 0 0 18

Omställningsmedel personal 1 980 0 0% 0 630 1 350

Driftkostnader ny infrastruktur 229 0 0% 0 104 125

Internränta nya investeringar 6 736 0 0% 0 607 5 500

Ramjusterat: -629 0%

Avskrivningar nya investeringar 8 257 0 0% 0 1 689 4 200

Ramjusterat: -2 368 0%

Total 34 421 -4 958 -14% -5 356 19 671 14 750

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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10.2. Budget och prognosantaganden 
I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster 
avsatta som är svårprognosticerade under året däribland medel till utvecklings- och 
omställningspotten och omställningsmedel personal. Under året har utfallet av 
årets lönerevision varit osäker till följd av uppskjutna förhandlingar som effekt av 
coronapandemin. 

10.3. Kommentar till prognosen 
I 2020 års budget finns liksom tidigare år en central lönepott som ramjusteras till 
sektorerna efter att utfallet av årets lönerevision är känd. Lönepotten ska utöver 
nya löneavtal även finansiera ökade pensionskostnader till följd av högre löner och 
ramjusteras därmed till finansenheten där kommunens pensionskostnader är 
samlade.  

I år har osäkerheten varit extra stor avseende årets löneutveckling och 
avtalsrörelse. I början av november blev dock samtliga centrala avtal klara. 
Kommunal har ett sifferavtal samt en överenskommet att ett engångsbelopp om 
5 500 kr ska utbetalas 2020 till samtliga tillsvidareanställda och visstidsanställda 
med justering utifrån månader och sysselsättningsgrad. Målsättningen är att betala 
ut nya löner för denna avtalsgrupp i december månad, övriga avtal är utbetala 
under oktober och november. Totalt sett beräknas de avsatta medlen för årets 
lönerevision nyttjas under 2020. Den centrala lönepotten redovisar dock ett 
överskott med 2 mnkr reserverade för ökade pensionskostnader till följd av högre 
löner. Ramjustering kommer att ske till finansenheten och kommunens samlade 
pensionskostnader. 

Avsatta medel för ledar- och kompetensutvecklingsinsatser visar fortsatt 
överskott. I takt med att coronapandemin fortsätter har ytterligare planerade 
insatser fått ställas in under hösten.  

I strategisk plan finns även anslag för en central lokalpool för kommunens lokaler 
som inte är uthyrda men som fastighetsavdelningen debiterar för. Årets kostnader 
omfattar outhyrda lokaler i Bildningen och Bergska skolan vilket ger ett underskott 
med 2,2 mnkr. 

Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, gymnasiemiljonen och 

digitaliseringsmedel beror på vilka äskanden sektorerna lämnar för vidare beslut i 
kommunstyrelsen. Utfallet av gymnasiemiljonen påverkas av vilka ansökningar 
som kommer in. Den prognos som nu lämnas baseras på de beslut som har fattats 
till och med oktober eller som föreslås finansieras från utvecklings- och 
omställningspotten och från digitaliseringsmedlen under 2020.  Den prognos för 
utvecklingspott till gymnasieskolan som gjordes i augusti tillsammans med 
kommunstyrelsens ordförande utgick ifrån att nya ansökningar skulle inkomma och 
beviljas under hösten. Detta har inte skett varför denna post visar överskott med 
0,7 mnkr. 

 

54



 

Ekonomisk rapportering 

  

48 (52) 

Under oktober har kommunstyrelsen beslutat om ”Extra uppmuntran till personal” 

med finansiering från omställningsmedel personal och från personalsociala 

åtgärder vilket medfört något ökade kostnader än tidigare prognos visade. 

Kommungemensamt finns även reserverat kapitalkostnader för nya 

investeringar och drift till infrastruktur. Prognosen utgår ifrån att flera 
investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller endast är 
resultatpåverkande under del av året vilket medför en förskjutning av kostnaderna 
och ger stora överskott i år. Tidpunkten för när sektorerna avslutar sina 
investeringar påverkar prognosen och är en osäkerhetsfaktor varje år.  

11. Finansenheten 

 

  

Finansenheten, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-10-31

Ack utfall 

i % av 

budget

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 363 930 -1 165 522 85% -1 326 656 -1 387 570 23 640

Kostnader 0 0 0% 0 0 0

Skatter och statsbidrag -1 363 930 -1 165 522 85% -1 326 656 -1 387 570 23 640

Intäkter -19 236 -16 440 85% -22 249 -20 649 1 413

Kostnader 3 024 2 320 77% 3 399 3 037 -13

Finansiella kostnader och intäkter -16 212 -14 120 87% -18 850 -17 612 1 400

Intäkter -700 -606 87% -875 -625 -75

Kostnader 800 767 96% 1 953 425 375

Övriga kommungemensamma 

kostnader & intäkter

100 161 161% 1 078 -200 300

Intäkter -500 1 401 -280% -5 014 2 176 -2 676

Kostnader 108 2 250 2084% 712 1 332 -1 224

Pensionsmedelsportföljen -392 3 652 -932% -4 302 3 508 -3 900

Intäkter -21 089 -14 169 67% -19 275 -18 534 -2 555

Kostnader 22 591 14 205 63% 18 680 18 536 4 055

Internbanken 1 502 36 2% -595 2 1 500

Intäkter -387 -1 374 355% -517 -402 15

Kostnader 0 33 0% 130 15 -15

Statsbidrag migrationsverket -387 -1 341 346% -387 -387 0

Intäkter -282 929 -231 014 82% -276 548 -283 240 311

Kostnader 231 976 190 036 82% 227 110 232 287 -311

PO och arbetsgivaravgifter -50 953 -40 978 80% -49 438 -50 953 0

Intäkter 0 -228 0% 0 -228 228

Kostnader 89 446 66 161 74% 84 608 86 674 2 772

Pensioner och löneskatt 89 446 65 933 74% 84 608 86 446 3 000

Total -1 340 826 -1 152 178 86% -1 314 542 -1 366 766 25 940

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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11.1. Prognosförändring 
Finansenheten prognostiserar ett överskott med 26 mnkr vilket innebär en 
försämrad prognos med 6,5 mnkr jämfört med augusti.  Förändringen kan 
framförallt härledas till en ny skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting 
(SKR). 

11.2. Budget och prognosantaganden 
Årets utfall på finansenheten påverkas mycket av den nya redovisningslagen och 
kravet på att värdera kommunens pensionsplaceringar till aktuellt marknadsvärde 
istället för anskaffningsvärde. Till följd av coronapandemin har börsen fallit och 
kommunen har under året fått sälja och omplacera till säkrare värdepapper vilket 
medfört stora nettoförluster till skillnad från bokslutet då marknadsvärdena var 
positiva. Detta skapar stor variation i redovisningen mellan åren och en 
prognososäkerhet. Prognosen för pensionsmedelsportföljen inkluderar endast de 
resultatpåverkande poster som kommunen har haft fram till slutet av oktober. 
Aktuella marknadsvärden vid bokslutet kommer att vara avgörande för 
tillkommande vinster/förluster. Sedan tidigare rapporteras placeringarnas 
utveckling månadsvis till kommunstyrelsen i ärendet riskkontroll 
pensionsplaceringar.  

11.3. Kommentar till prognosen 
Skatter och statsbidrag har sin grund i den senaste prognosen från SKR som 
kom i oktober med tillägg för de extra anslag som regeringen har aviserat och i 
vissa fall beslutat om. Prognosen är ett fortsatt scenario där beräkningarna visar en 
prognosförsämring med 7 mnkr jämfört med augusti.  SKR räknar nu med lägre 
skatteunderlagstillväxt 2020, vilket för Finspång innebär en försämrad 
skatteavräkning för innevarande år. Den främsta förklaringen är kraftigt minskat 
antal arbetade timmar vilket påverkar skatteunderlaget negativt. SKRs nya 
oktoberprognos visar även en uppjustering av utvecklingen för 2021 samtidigt som 
utvecklingen för åren därefter är mer negativ. 

Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta extra medel till kommuner och 
regioner, vilket för Finspång innebär 41 mnkr för år 2020. Nettoeffekten av 
försämrade skatteavräkningar och extra anslag innebär ett överskott med 23,6 
mnkr jämfört med budget.  

Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett förväntat överskott som följd av 
reavinster för sålda tomträtter och högre interna ränteintäkter för aktiverade 
investeringsprojekt. Här återfinns även räntekostnader för lån och derivat kopplade 
till fastigheten Bildningen. Årligen erhåller kommunen utdelning från kommuninvest 
utifrån kommunens medlemsandel. Utdelningen för 2020 beslutades på 
årsstämman i april och innebar en lägre intäkt än tidigare år, från 2,2 mnkr till 0,7 
mnkr.  
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Kommunens pensionsmedelsportfölj visar fortsatt underskott. De försäljningar 
och omplaceringar som genomfördes under våren med minskad andel aktier har 
resultatmässigt inneburit nettoförluster med totalt 3,9 mnkr. Under det andra 
tertialet har marknadsutvecklingen varit mer positiv vilket medfört att kommunens 
andel aktier i portföljen har kunnat ökas. Värderingen vid bokslutet avgör om 
ytterligare vinster/förluster behöver resultatföras. 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 
skuldportfölj där särskild rapportering av skuldportföljen sker till kommunstyrelsen 
varje månad. Under året kommer den genomsnittliga lånekostnaden i internbanken 
bli lägre än budgeterat, flera lån har under året omsatts till en lägre ränta än 
tidigare villkorat.  Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning till bolagen blir 
samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta.  

Regeringen har som en åtgärd i coronakrisen beslutat om sänkt arbetsgivaravgift 
för perioden mars-juni från 31,42% till 10,21%. Lättnaden gäller 30 anställda med 
max 25 000 kr i månadslön vilket medfört en lägre kostnad med cirka 0,7 mnkr.  
Samtidigt betalar kommunerna en årlig premie på 0,7 mnkr till omställningsfonden 
KOM-KR som en del av medfinansieringen av aktiva omställningsinsatser och 
ekonomiska omställningsförmåner. 

Prognosen för kommunens pensionskostnader inklusive löneskatt utgår från 
den beräkning som KPA lämnade i samband med tertialbokslutet som visar lägre 
kostnader med 3 mnkr. Under året har kommunen upphandlat 
pensionsadministration och försäkringslösningar och byte har skett till Skandia 
under hösten. Detta kan medföra nya beräkningar för kommunens 
pensionskostnader vid bokslutet vilket innebär att denna kostnadspost är osäker.  
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12. Förändring av ekonomiska ramar 

 

Anslag 

strategisk plan 

2020

Budget 

2020

Ram-

justeringar

Beslut

Kommunfullmäktige 4 520 4 000 -520

-520 omfördelning budgetmedel till KS

Överförmyndaren 2 705 2 731 26 löneöversyn 2019 från kommungem.

Revisionen 1 223 1 223 0

Valnämnden 65 65 0

Bygg- och miljönämnden 129 129 0

Kommunstyrelsen inkl 

sociala myndighetsnämnden

5 571 6 091 520

520 omfördelning budgetmedel från KF

Ledningsstaben 114 261 113 147 -1 114

-704 Väktartjänster till samhällsb.

-966 Sänkt internhyra till samhällsb.

14 Jobblabb kompetensförsörjning 

Östergötland

från kommungem.

998 Nya kapitalkostnader från kommungem.

-1 736 Integrationsverksamhet till sektor social omsorg

-100 konsultmedel VD FFIA till finansenheten

65 Lönekartläggning från kommungem.

1 199 Löneöversyn 2019 från kommungem.

300 Digitalisering e-legitimation från kommungem.

16 Miljöutvecklingspott 2020 från kommungem.

-575 Medlemsavg SKR till kommungem

200 KRP från kommungem.

175 Tillgängliga mallar från kommungem.

Sektor samhällsbyggnad 74 353 79 986 5 633

-336 Sänkt internhyra till fastighet

1 999 nya kapitalkostnader från kommungem.

704 Väktartjänster till ledningsstaben

1 458 Löneöversyn 2019 från kommungem.

250 Konvertering filer 

verksamhetssystem bygg-och miljö

från kommungem 

digitaliseringspotten

271 Driftkostnader infrastruktur från kommungem

495 Bidrag enskilda vägar från kommungem

792 Tjänster plan och bygg från kommungem.

Sektor social omsorg 227 107 232 981 5 874

-56 Sänkt internhyra till samhällsb.

2 123 Integrationsverksamhet från 

ledningsstaben/finansenhe

3 602 löneöversyn 2019 från kommungem.

10 Miljöutvecklingspott 2020 från kommungem

195 Digitalisering verksamhetsystem 

IFO

från kommungem 

digitaliseringspotten
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Anslag 

strategisk plan 

2020

Budget 

2020

Ram-

justeringar

Beslut

Sektor utbildning 543 671 555 272 11 601

1 287 Justerad internhyra till samhällsb.

306 Projektmiljonen gymnasieskolor från kommungem.

55 Certifiering Bergska skolan från kommungem. 

utvecklingspotten

990 Familjecentral från kommungem

131 Miljöutvecklingspott 2020 från kommungem

8 832 löneöversyn 2019 från kommungem.

Sektor Vård och omsorg 289 896 297 203 7 307

106 Justerad internhyra till samhällsb.

5 966 Löneöversyn 2019 från kommungem.

250 Elearingplattform från kommungem 

digitaliseringspotten

410 Läkemedelsrobot från kommungem 

digitaliseringspotten

25 Miljöutvecklingspott 2020 från kommungem

550 Preventivt arbete HSL från kommungem 

utvecklingspotten

Kommungemensamma 

kostnader

63 461 34 421 -29 040

-2 997 nya kapitalkostnader sektor samhällsbyggnad, 

ledningsstaben

-35 Sänkt internhyra till samhällsb.

-65 Lönekartläggning till ledningsstaben

-182 Miljöutecklingspott 2020 till sektorerna

-271 Driftkostnader infrastruktur till sektor samhällsb.

Utvecklingsmedel digitalisering: -250 Elearingplattform till sektor vård och oms.

-410 Läkemedelsrobot till sektor vård och oms.

-195 Verksamhetssystem IFO till sektor social omsorg

-250 Konvertering filer 

verksamhetssystem bygg-och miljö

till sektor samhällsb.

-300 E-legitimation till ledningsstaben

-175 Tillgängliga mallar till ledningsstaben

Utvecklings- och omställningspotten: -14 Jobblabb kompetensförsörjning 

Östergötland

till ledningsstaben

-55 Certifiering Bergska skolan till sektor utb.

-550 Preventivt arbete HSL till sektor vård och oms.

-200 KRP till ledningsstaben

-21 083 Löneöversyn 2019 till sektorerna

-306 Projektmiljonen gymnasieskolor till sektor utb.

-990 Familjecentral till sektor utb.

575 Medlemsavg SKR från ledningsstaben 

-792 Tjänster plan och bygg till sektor samhällsb.

-495 Bidrag enskilda vägar till sektor samhällsb.

Ekonomiska ramar 1 326 963 1 327 250 29 588

Finansenheten -1 340 540 -1 340 827 -287

100 konsultmedel VD FFIA från ledningsstaben

-387 integrationsinsatser till sektor social omsorg

Total -13 577 -13 577 0
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Kommunstyrelsen 

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.  
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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 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) 

Förslag till beslut 

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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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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Kommunstyrelsen 

Riktlinje POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande 
vid krissituationer 

Sammanfattning 
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 
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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 

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. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

1. Att godkänna Riktlinje POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande 

vid krissituationer 
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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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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 62 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Varje olycka, katastrof eller extraordinär händelse innebär för den drabbade att denne sätts i 

en personlig krissituation. I normala fall finns resurser i samhället för att stödja den enskilde 

men vid större händelser räcker inte alltid dessa resurser till. POSOM (psykiskt och socialt 

omhändertagande) är en utsedd grupp som kan förstärka ordinarie verksamhet för att stötta 

enskilda eller grupper som drabbas vid akuta kriser, olyckor eller katastrofer. 

Kommunstyrelsen, Finspångs kommun, beslutade den 12 oktober 1994 om inrättande av 

POSOM 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. Ansvaret 

innefattar att ta fram styrdokument, sprida information, uppdatera styrdokument och material 

samt att genomföra insatser vid akuta händelser. Arbetet med POSOM följs upp en gång per 

år i kommunledningsgruppen där chef för sektor social omsorg avrapporterar. 

POSOM behöver inte ha en koppling till en extraordinär händelse i kommunen. Även vid 

begränsade händelser kan det vara aktuellt för POSOM att aktiveras. POSOM kan verka både: 

1. Självständigt och i direkt samverkan med räddningstjänst, polis och regionen i en 

situation där kommunens krisledning inte är inkallad. 

2. Underställd kommunens krisledning när denna i samband med en oönskad händelse är 

inkallad och verkar. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra inriktning av planering och hantering om en POSOM-

insats vid krishändelser. Riktlinjen ska användas: 

 Vid omfattande kris/extraordinär händelse som kräver samordnade resurser 

gällande krisstöd i kommunen. 

 När den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att lösa och 

hantera uppkommen krishändelse utifrån den egna krisgruppens förmåga. Händelsen 

kan omfatta inte enbart egen personal och/eller personer som omfattas av 

verksamhetens arbete utan beröra ett större antal personer i nära anknytning till 

händelsen.  

 Vid de första akuta åtgärderna inom krishantering för drabbade och anhöriga, för 

att senare kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet. 

Målet med riktlinjen är att säkerställa psykiskt och socialt omhändertagande för 

olycksdrabbade och anhöriga, samt att POSOM utifrån insatsbehov ska vara verksamma med 

planering, organisering och samordning inom en timme efter larm. Stödcenter ska vid behov 

upprättas snarast möjligt.  
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2 Organisation 

POSOM består av ledningsgrupp samt omhändertagandegrupp. I ledningsgruppen finns 

samordnaren för POSOM samt beredskapssamordnare. 

 

Samordnaren har sin hemvist i sektor social omsorg. Samordnaren ansvarar för att driva 

arbetet med POSOM, kalla till möten och uppdatera material. Till sitt stöd har samordnaren 

POSOM ledningsgrupp. 

 

Ledningsgruppen består av minst fem personer. Ledningsgruppen har ett övergripande 

ansvar att stötta samordnaren i verksamhetsplanering och revidering av dokument. Kopplat 

till 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. Omhändertagandegruppen ansvarar för den personliga 

kontakten med de drabbade. I denna ingår att ge socialt och psykiskt stöd samt att hjälpa till 

med enklare praktiska frågor som att kontakta anhöriga.  

 

Från kommunen ska medlemmar från sektor social omsorg, vård och omsorg, utbildning samt 

räddningstjänsten ingå i POSOM. Även andra kommunala verksamheter kan ha representanter 

i gruppen utifrån intresse och engagemang. Förutom kostnader för utbildning samt måltider 

vid insats, gäller att respektive verksamhet som finns representerade i POSOM står för sina 

egna kostnader. Lön och milersättning avseende utförd insats samt mötes- och 

övningstillfällen med POSOM-gruppen ska belasta den anställdes ordinarie verksamhet 

utifrån gällande avtal.  

 

Inför semesterperiod och längre helgledigheter noteras medlemmarnas ledighet och aktuell 

lista på anträffbara mejlas till räddningstjänst samt till medlemmarna i POSOM. 

3. Insats 

3.1 POSOM ledningsgrupp  

3.1.1 Aktivering 

POSOM larmas antingen via krisledningsorganisationen (ISF) eller Tjänsteman i beredskap 

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

beredskap söker i första hand samordnare och följer sedan given larmlista tills någon i 

ledningsgruppen mottagit larmet. Alla i ledningsgruppen kan vara mottagare av larm och har 

därför mandat att påbörja inkallning av personal till omhändertagandegruppen.  

 

Beslut om aktivering av POSOM sker direkt av räddningstjänst, men kan även göras av 

kommundirektör, socialchef eller samordnare för POSOM i det fall att händelse 

uppmärksammas på annat håll än via räddningstjänsten. Får övrig personal i POSOM 

ledningsgrupp in larm ska någon av dessa tre funktioner nås för konsultation innan insats 

påbörjas. Vid tveksamheter kring uppstart ska kommundirektören alltid tillfrågas. När 

POSOM startats upp ska kommundirektör vid tillfälle informeras om att insats pågår.  

 

73



R I K T L I N J E  P O S O M  

4 

3.1.2 Ledning och ansvar 

Strävan är att samtliga i ledningsgruppen kallas in, men minst två ur ledningsgruppen ska 

delta initialt samt avgöra behov av antal aktiva personer i ledningsgruppen vid specifik 

händelse. En av dessa personer har samordnande roll på annan plats (insatssamordnare) 

medan den andra personen från ledningsgruppen ska samordna insatsen på plats 

(platssamordnare) och stödja omhändertagandegruppen med praktiska funktioner så som mat. 

Personal från ledningsgruppen är i första hand ej tänkt att ingå i samtalsstöd och 

omhändertagande. Platssamordnaren har ansvar att återrapportera om insatsen till 

insatssamordnaren. Om räddningstjänst eller socialtjänst finns på överenskommen plats, 

ansvarar denna fram till dess att POSOM ledningsgrupp tar över ansvaret. 

 

Vid larm ska, oavsett när det sker, varje individ inom POSOM som kallas in omgående 

inställa sig på utsedd plats. Om POSOMs resurser inte räcker till kan annan person/personal 

som inte ingår i POSOM bli beordrad av sin chef att tillfälligt ingå i POSOM krisarbete och 

omgående inställa sig på utsedd plats. 

3.2 POSOM omhändertagandegrupp 

POSOM omhändertagandegrupp är underställd POSOM ledningsgrupp. Vid insats ska 

omhändertagandegruppen arbeta från den plats de tilldelats av POSOM ledningsgrupp, 

räddningstjänst eller kommunens krisledning.  

3.3 Avslut av insats 

POSOM-gruppen är en akut resurs som används då ordinarie resurser inte räcker till. När 

förhållandena börjar normaliseras fattar POSOM ledningsgrupp beslut, eventuellt i samråd 

med andra inblandade aktörer, om att återkalla POSOM-gruppen. Den fortsatta hjälpen 

lämnas inom ramen för verksamheternas normala rutiner samt ordinarie vårdinrättning vid 

behov. 

4 Uppföljning av insats 

När de akuta insatserna är genomförda ska POSOM ledningsgrupp samlas för att planera och 

besluta om det psykiska och sociala efterarbetet. Om det bedöms möjligt och/eller nödvändigt 

kan POSOM följa upp insatsen med de drabbade som omhändertagits, efter avslutad insats.   

4.1 Avlastande samtal 

Efter genomförd insats bör personalen för krisstödsarbetet ges möjlighet att prata igenom vad 

man varit med om. Det ska också ges möjlighet att ta del av avlastande samtal för att hantera 

de reaktioner som kan komma i efterhand. POSOM samordnare ansvarar för att detta 

genomförs. 

4.2 Dokumentation  

Insats- och platssamordnare har tillsammans ansvar att dokumentera fattade beslut, inkommen 

information och genomfört uppdrag. Allt material och underlag som skapats i samband med 

insatsen ska samlas in och sammanställas och arkiveras på avsedd plats. För att säkerställa en 

fortsatt utveckling av POSOM ska en utvärdering genomföras när gruppens arbete har 

avslutats, vilket samordnare är ansvarig för. Utvärderingen ska delges chef för sektor social 

omsorg.  
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5 Information  

5.1 Information/pressfrågor 

I det akuta skedet ansvarar räddningsledaren för information till massmedia och allmänhet, 

ansvaret övertas så snart det är möjligt av kommunikationschef. Räddningsledare eller 

kommunikationschef avgör när, var, hur och till vilka medier uppgifter ska lämnas.  

5.2 Sekretess 

Alla kommunanställda medarbetare i POSOM är skyldiga att följa och tillämpa de regler som 

enligt sekretesslagen gäller för den kommunala verksamheten. Det gäller olika grad av 

sekretessbestämmelser beroende av vilken kommunal verksamhet den anställda verkar inom. 

Viktigt är att sekretess tillämpas och att obehöriga inte kan ta del av sekretessbelagda 

uppgifter. 

Hantering av sekretess vid samverkan mellan olika myndigheter är också den reglerad i 

Offentlighets- och sekretesslagen. Vid utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess till 

annan myndighet är huvudregeln att sekretessen följer med in i den mottagande myndigheten 

och tillämpas där. Alla som ingår i POSOM, såväl ledningsgrupp som 

omhändertagandegrupp, ska skriva under ett sekretessavtal innan de kan börja arbeta i 

gruppen. 

6. Ekonomi 

Det finns en årlig summa på 15000 SEK avsatt för POSOMs arbete som får användas vid 

insatser. Medlen ska också kunna gå till det löpande arbetet så som möten, material, m.m. 

Dessutom har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) möjliggjort att använda 

krisberedskapsanslag enligt 2:4 till POSOMs arbete. Krisberedskapsanslag kan endast 

användas för planering, utbildning och övning, ej till insatser. Beslut om användande av 2:4 

medel till POSOM tas av säkerhetsskyddschef. 

6.1 Bilavtal 

POSOM har möjlighet att använda kommunens poolbilar samt räddningstjänstens personbilar 

i mån av att de är lediga. Ledningsgruppen ansvarar för att bilar finns på plats inför insats. 

Kommunens bilar ska användas i första hand för att tydliggöra att det är representanter för 

Finspångs kommun som anländer till insatsen. Bilarna får endast köras av kommunalt anställd 

personal. 

 

Om man väljer att använda egen privatbil är det den egna bilförsäkringen som täcker 

eventuella skador som kan uppkomma under POSOM-insats. Vid inträffad trafikolycka är 

samordnare ansvarig att vara behjälplig med nödvändiga åtgärder. 

 

6.2 Lokaler 

Vid omfattande krissituationer bistår kommunens skolor med större lokaler, typ 

gymnastiksalar. För tillgång till skolans lokaler tas kontakt med fastighetsavdelningen. 

Svenska kyrkan bistår också så långt som möjligt med lokal vid behov. 
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7 Gränsdragning – samverkan 

Nedan redogörs gränsdragning mellan POSOM och ordinarie verksamhetsansvar för 

samverkande parter vid en händelse som kräver en POSOM-insats. 

Räddningstjänsten 

 ansvarar för larmning av kommunens krisstödsorganisation POSOM. 

 ansvarar för omedelbara åtgärder på olycksplatsen. 

 leder räddningsarbetet och organiserar olycksplatsen. 

 beslutar när personer ska överföras från olycksplats till POSOMs stödcenter. 

Sjukvården 

 ansvarar för det akuta behovet av sjukvård på olycksplatsen och transporter till 

sjukhus. 

 ansvarar för lättare skador och andra sjukvårdsbehov genom primärvården. 

 ansvarar för krisstöd till de skadade som transporteras till sjukhus samt deras anhöriga, 

genom egen krisstödsgrupp. 

 bistå med meddelande om dödsfall. 

Polisen  

 ansvarar för att föra anteckning över alla drabbade på skadeplatsen och vart de 

transporteras. 

 ansvarar för avspärrning, utrymning, eftersökning samt underrättelse till anhöriga (om 

inte annat överenskommits). 

 ansvarar för utredning av olycksorsak och eventuell misstanke om brott. 

 ansvarar för meddelande om dödsfall. 

 ansvarar för transporterna av drabbade från olycksplatsen till POSOMs stödcenter. 

 ansvarar för identifiering av de döda och beställning av transport till bårhus alternativt 

rättsmedicin. 

Svenska kyrkan 

 bistå med stödsamtal. 

 bistå vid meddelande om dödsfall. 

 medverka vid visning av döda och hålla en andakt om så önskas. 
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 bistå med lokaler. 

 hjälpa till att kontakta andra samfund som de drabbade tillhör. 

 ordna minnesstund och tacksägelsegudstjänst. 

 inbjuder till sorgegrupper och krissamtal. 

Socialtjänsten 

 socialtjänsten kan, utifrån enskild persons ansökan om stöd, vid behov stötta med 

ekonomi, husrum, kläder och resor till de drabbade när inte ordinarie egen försäkring 

trätt i kraft. Enskild bedömning sker. 

Varje kommunal verksamhet 

 ansvarar för det psykiska omhändertagandet av egen personal och brukare. 

 skolan ansvarar för det psykiska omhändertagandet av elever. 

Trossamfund, föreningar och frivilliga organisationer 

 POSOM är positiva till samverkan med trossamfund, föreningar och frivilliga 

organisationer i närsamhället vid en krissituation. 

8 Utbildning och övning 

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 ska 

erbjuda lämpliga utbildningar för POSOM omhändertagandegrupp minst en gång per år. 

8.1 Möten 

Samordnare för POSOM arrangerar två träffar per termin för gruppdeltagare och 

samverkanspartner. 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. 
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2020-10-14  1 (2) 

Dnr KS.2020.1104 

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

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

Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning 
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.  

Bedömd åtgärd avseende fuktsanering kostnadsuppskattas till 1 200 000 kr vilken 
har avräknas i köpeskillingen. 

Kommunala verksamhetslokaler ägs, med några undantag, av kommunen själv för 
att därigenom få rådighet över lokalernas utformning utifrån verksamheternas 
behov. Av det skälet har exempelvis Hällestadsgården nyligen förvärvats av 
kommunen från Vallonbygden. 
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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.  

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige föreslå 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hårstorp 6:9 och 6:2 från Finspångs 
förvaltning och industrihus AB för köpeskillingen 3 300 000 kr exklusive 
transaktionskostnader. Finspångs kommun bekostar och ansvarar för 
renovering av befintlig vattenläcka. 

2. Att Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga 
renoveringsåtgärder (fuktskador efter vattenläcka) vilket finansieras med     
1 200 000 kr från 2021 års investeringsram. 

3. Att övriga underhålls- samt utvecklingsbehov som finns i fastigheten 
inarbetas av förvaltningen i befintliga medel för avsatta investeringsmedel 
för Underhåll och Reinvesteringar. 

4. Att utöka 2021 års investeringsram med 4 500 000 kr varav 3 300 000 för 
köpeskilling samt 1 200 000 för renovering efter vattenläcka. 

5. Att medge lånefinansiering inom 2021 års beslutade låneram  

6. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

7. Att internt hyresavtal upprättas med sektor social omsorg  
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Hårstorp 6:2/6:9 - Finspång

Bilaga 1 - Hyresgästspecifikation

Hyresgäst ObjektNr Lokaltyp Area Bashyra Bastal Index Utg. hyra 
exkl tillägg

Värme o 
kyla

Övriga 
tillägg

Rabatt Skatte
tillägg

Moms Not

m² tkr % tkr tkr tkr tkr tkr kr/m² tkr Start Slut tkr kr/m² J/N

Finspångs Kommun/AME 704201-4000 Lokaler 2 809 383 383 383 136 2004-12 2020-12 772 275 J 1

Totalt 2 809 383 0 0 0 383 136 0 772 275

Fastighetsskatt 0 0

Totalt inkl. skattetillägg 383 136 772 275

Utgående hyra Avtalstid Marknadshyra

1. Hyra 2019 räknas upp med KPI 1,61 % . Yta angiven enligt kontrakt.1447 kvm mot hyra (264 kr/m²),	kallföråd upplåtes hyresfritt
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Bilaga 2 - Kassaflödesanalys

Hårstorp 6:2/6:9, Finspång Kalkylperiod 2020-01 till 2024-12
Finspång704201 Belopp i tkr

År kr/m² 2020 2021 2022 2023 2024 2025
år1

Inflation, % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Hyra lokaler 136 383 788 804 820 836 853
Hyra 136 383 788 804 820 836 853

Vakans lokaler -39 -40 -41 -42 -43
Vakanser -39 -40 -41 -42 -43

Vakans lokaler, % -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Vakans i snitt, % 0,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Administration -20 -56 -57 -58 -60 -61 -62
Driftkostnad -60 -169 -172 -175 -179 -182 -186
Underhåll -30 -84 -86 -88 -89 -91 -93
Fastighetsskatt industri -8 -21 -21 -21 -21 -21 -24
Kostnader -118 -330 -336 -343 -349 -356 -365

Driftnetto 53 412 421 430 439 445

Kassaflöde 53 412 421 430 439 445

Kalkylränta, % Nuvärde Exit yield, % 8,50
Kassaflöde 10,50 1 357 Restvärde 5 239
Restvärde 10,50 3 180
Summa nuvärde 4 537

Nyckeltal
Direktavkastning år 1, % 1,18
Marknadsvärde, kr/m² 1 602
Marknadsvärde 4 500
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Bilageförteckning: Fastighetsutdrag 
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Parter 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, org. nr 556012–6228 nedan kallad 
”Säljaren”. 

Finspångs kommun, org. nr 212000–0423, nedan kallad ”Köparen”. 

Säljaren och Köparen kallas gemensamt i detta avtal ”Parter”/”Parterna” 

   FASTIGHET 

 Hårstorp 6:2 och Hårstorp 6:9  i Finspångs kommun, nedan kallad ”Fastigheten”.  

 

1. Bakgrund 

1.1 Säljaren är ägare till Fastigheten, som ligger inom detaljplanelagt område i 
Finspångs tätort. På Fastigheten finns idag ett flertal byggnader där det 
förnuvarande bedrivs arbetsmarknadsutbildning.  Enligt uppgifter i lantmäteriets 
fastighetsinformation har Fastigheterna en areal om 5892 kvm (6:9) samt 2908 
kvm 6:2. Fastigheten är belastad med servitut enl. bil. 1 

2. Överlåtelse 

2.1 Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen.  

3. Tillträdesdag 

3.1 Köparen ska tillträda Fastigheten den 1 januari 2021 

4. Köpeskilling 

4.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till tremiljonertrehundratusenkronor 
/3 300 000/ kronor. 

5. Köpeskillingens erläggande m.m. 

5.1 Köparen ska kontant på tillträdesdagen erlägga 3 300 000 kr. Köpeskilling ska 
sättas in på av Säljaren anvisat bankkonto. 

6. Köpebrev  

6.1 I samband med att köpeskillingen enligt punkt 4.1 till fullo erlagts ska Säljaren 
utfärda köpebrev till Köparen.  

7. Äganderättsövergång 

7.1 Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen. 
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8. Pantbrev 

8.1 Fastigheten är fri från penninginteckningar. 

9. Inkomster och utgifter 

9.1 Alla inkomster av Fastigheten som belöper på tiden fram till Tillträdesdagen 
tillkommer Säljaren och för tiden därefter Köparen.  

9.2 Likvidavräkning ska upprättas per Tillträdesdagen.  

10. Stämpelskatt 

10.1 Köparen skall stå för samtliga kostnader för stämpelskatt och expeditionsavgifter 
etc. i anledning av överlåtelsen av Fastigheten. 

11. Hyresgäster 

11.1 Säljaren garanterar att upprättad hyresförteckning är korrekt. 

12. Säljarens garantier 

12.1 Säljaren garanterar 

12.1.1 att Säljaren på Avtalsdagen och på Tillträdesdagen är civilrättslig och lagfaren 
ägare till Fastigheten; 

12.1.2 att det på Tillträdesdagen inte finns några arrende eller hyresavtal avseende 
Fastigheten förutom de som angetts i punkt 11 ovan, samt att Fastigheten på 
Tillträdesdagen inte belastas av andra ledningsrätter, servitut, arrende- eller 
nyttjanderätter, eller andra kända belastningar utöver vad som framgår av 
registerutdrag. 

12.1.3 att på Fastigheten per Tillträdesdagen belöpande offentliga avgifter och anslut-
ningsavgifter i förhållande till det skick som Fastigheten har på Avtalsdagen till 
fullo erlagts i den mån de förfallit till betalning; 

12.1.4 att per Tillträdesdagen, såvitt Säljaren känner till, inget föreläggande av 
myndighet beträffande Fastigheten erhållits, som inte är åtgärdat samt att 
Säljaren på Avtalsdagen inte känner till några kommande förelägganden 
avseende Fastigheten;  

12.1.5 att, såvitt Säljaren känner till, Fastigheten på Avtalsdagen inte är föremål för 
rättegång, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess eller annan tvist, samt att, 
såvitt Säljaren känner till, någon tvist rörande Fastigheten inte heller är att 
förvänta; 

12.2 Skulle på grund av brist i de lämnade garantierna Köparen tillfogas kostnad, 
förlust eller skada, ska Säljaren kompensera Köparen så att Köparen försätts i 
samma ekonomiska situation som om garantibristen inte hade förelegat. 
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Garantireglering ska ske endast som prisavdrag. Garantireglering ska inte ske om 
bristerna totalt understiger 50 000 kronor, varvid enskild garantiavvikelse som 
understiger 10 000 kronor inte skall beaktas. Om bristerna överstiger 50 000 
kronor skall garantireglering ske med hela beloppet, inklusive de första 10 000 
kronorna. Köparen har inte rätt att framställa krav avseende omständigheter 
som var kända för Köparen på Avtalsdagen. Ersättningsanspråket kan ej heller 
överstiga det pris som överenskommits för fastigheten. 

12.3 Om inte Köparen inom skälig tid, dock senast inom ett (1) år från Tillträdesdagen, 
skriftligen reklamerar avvikelse från garanti enligt punkterna 12.1.1 - 12.1.5 
ovan, förlorar Köparen rätten att åberopa avvikelsen.  

12.4 Ingen ersättningsskyldighet för garantiavvikelser ska föreligga  

a) om och i den utsträckning som garantiavvikelsen uppstår på grund av (i) 
införandet av lagstiftning som inte var i kraft på Avtalsdagen eller som 
kommer att gälla retroaktivt, (ii) ändringar i praxis hos någon berörd 
myndighet med effekt efter Avtalsdagen, eller (iii) ökning i skattesatser 
gällande på Avtalsdagen, 

b) för garantiavvikelser som inte hade uppstått eller som hade varit 
mindre, om det inte varit för en handling, försummelse eller åtgärd från 
Köparens sida. 

12.5 Om Köparen framställer garantianspråk avseende garantiavvikelse som enligt 
Säljarens bedömning är möjlig att avhjälpa, ska Säljaren ha rätt att under en 
period om sex (6) månader efter mottagandet av garantianspråket söka avhjälpa 
den angivna avvikelsen, varvid Köparen ska lämna erforderligt bistånd därtill. 

12.6 Om tredje man framställer anspråk mot Köparen avseende någon sak för vilken 
Köparen kan framställa garantianspråk mot Säljaren, ska Köparen omgående 
meddela Säljaren därom och Säljaren ska då ha rätt att efter eget val och på egen 
bekostnad kontrollera bemötandet av sådan tredje mans anspråk. Köparen har 
rätt att efter eget val och på egen bekostnad delta i bemötandet av tredje mans 
anspråk. 

12.7 Latenta anspråk mot Köparen utgör inte garantiavvikelser förrän sådana anspråk 
manifesterats i mot Köparen framställda anspråk. 

13. Försäkringsfall 

13.1 Skulle Fastigheten före eller på Tillträdesdagen drabbas av skada som ersätts av 
försäkring och skadan inte är avhjälpt på Tillträdesdagen, ska köpet trots detta 
fullföljas, varvid Köparen, mot erläggande av avtalad köpeskilling, inträder i 
Säljarens rätt till försäkringsersättning.  

14. Förvaltning, framtida byggnation m.m. 

14.1 Säljaren förbinder sig att för tiden till och med Tillträdesdagen endast vidta 
sedvanliga förvaltningsåtgärder avseende Fastigheten. Säljaren får inte teckna 
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nya hyresavtal eller andra avtal av materiell betydelse avseende Fastigheten utan 
Köparens godkännande.  

15. Ändringar och tillägg 

15.1 Eventuella ändringar i eller tillägg till detta köpeavtal ska upprättas skriftligen 
och undertecknas av Säljaren och Köparen för att vara giltiga. 

16. Tvist 

16.1 Tvist i anledning av detta köpekontrakts tillkomst, tillämpning och tolkning samt 
därur härflytande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol. 

17. Villkor för avtalet 

17.1 Detta köpeavtal gäller under förutsättning att det godkänts genom beslut av 
kommunfullmäktige i Finspångs kommun och att beslutet vunnit laga kraft senast 
den 1 mars 2021 

* * * * 
 
Detta köpeavtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
  Finspång den   december 2020              Finspång den    december 2020 
 
Finspångs Förvaltning- och industrihus AB 
 
Ulrika Jeansson 
Ordförande FFIA AB 

Finspångs Kommun 
 
Ulrika Jeansson  
KS Ordförande 

 
 

 

Johan Malmberg 
VD FFIA AB 

Johan Malmberg 
Kommundirektör 
 
 
 
 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  
   
 
Finspång den xx december 2020 Finspång den xx december 2020 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 62 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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  

 

- - - - - 
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Magnus Pirholt 

2020-10-30  1 (1) 

Dnr KS.2020.1161 

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

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

Kommunstyrelsen 

Bidrag för anläggande av lekplats i Rejmyre 

Sammanfattning 
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. 

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.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (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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Magnus Pirholt 

2020-11-27  1 (1) 

Dnr KS.2020.0664 

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

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

Kommunstyrelsen 

Svar på e-förslag: Lekplats med utegym i Rejmyre 

Beskrivning av ärendet 

Ett e-förslag har inkommit med önskan om en lekplats kombinerat med ett 

utegym i Rejmyre. E-förslaget har fått 59 namnunderskrifter. Förslagsställaren 

önskar en lekplats i samhället där barn och vuxna kan umgås på dagtid och att 

det finns gott om plats i Rejmyre för att ordna en allmän lekplats kombinerat 

med ett utegym. 

Då det har inkommit flera förfrågningar om en lekplats i Rejmyre och 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. Denna dialog har resulterat i att Rejmyre 

vägsamfällighet har ansökt och beviljats bidrag från Finspångs kommun för 

anläggande av en lekplats i Rejmyre och med stöd från Rejmyre musikförening 

planeras även ett utegym anläggas i anslutning till lekplatsen. 

Utifrån ovanstående så planerar Rejmyre vägsamfällighet med ekonomiskt stöd 

från Finspångs kommun att anläggas en lekplats och ett utegym i Rejmyre som 

vägsamfällighet kommer ansvara för framtida drift- och underhåll av. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse e-förslaget besvarat

2. Att meddela förslagsställaren beslutet

93



Lekplats och utegym i Rejmyre 

Sammanfattning 

Upp till bevis att kommunen vill satsa på landsbygden! Vi i Rejmyre har åtskilliga gånger lämnat in e - 
förslag om lekplats. En plats där barn och vuxna kan umgås på dagtid. 
Kommunen och politikerna har hänvisat till skogen eller skolan att leka. Vem vill gå till skolan efter fritids 
har stängt kl 18;00 ?? 
Olika bud varje gång jag fört frågan på tal .! 

Beskrivning 

Vi vill ha en lekplats och utegym kombinerat. Finns gott om plats som det skulle vara bra att ha det på. 
Skamligt att ett växande samhälle inte har en endaste lekplats där man kan fika o leka ihop. 
Så kom igen nu Rejmyre bor!! Nu ska vi ha en trevlig lekplats en gång för alla.. 

 ewasven1952@gmail.com  

Onlineunderskrifter 

Nr. Namn Datum Kommentar 

1 Susanne Sjöholm 2020-03-24  

2 Maria Nilsson 2020-03-24  

3 Frida Johansson 2020-03-24  

4 Eija Matjussi 2020-03-24  

5 Joachim Schilling 2020-03-24  

6 Thomas Wahlstedt 2020-03-24  

7 marie steen 2020-03-24  

8 Sandra Pettersson. 2020-03-25  

9 Johanna Bergman 2020-03-25  

10 Veronica Gabrielsson 2020-03-25 Finns ett stort behov av en 

lekpaek/utegym. En plats att samlas på och umgås, både barn och vuxna. 

11 Gunilla Kärrbrand 2020-03-25  

12 Ing-Marie Gabrielsson 2020-03-25  

13 Tina Englund 2020-03-25  

14 Carl Ingemarsson 2020-03-26  

15 Helena Ottosson 2020-03-26  

16 Jessica Karlswide 2020-03-30  

17 Madeleine Torstensson 2020-04-01  
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18 marina pettersson 2020-04-01  

19 Mikael Malm 2020-04-01  

20 Veronika Johansson 2020-04-01  

21 Johanna Ahlin 2020-04-01 Johanna ahlin 

22 Jennica Andersson 2020-04-01  

23 Görgen Carlén 2020-04-01 Görgen Carlén 

24 Susanna Mohlen 2020-04-02 Vore toppen 

25 sandra rosén 2020-04-02  

26 Fredrik Nilsson 2020-04-02  

27 Ellinor Berg 2020-04-17 Vi behöver en lekpark i Rejmyre!! 

Så många barn och ingen lekplats där vi alla kan träffas! 

Skapligt!! 

28 Karolina Gustafson 2020-04-17 Karolina Gustafson 

29 Kevin Sjöström 2020-04-17 Väldigt viktigt att det satsas på 

landsbygden. 

 

30 Maria Heinmerth 2020-04-17  

31 Joacim Wall 2020-04-17 Riktigt bra initiativ! Får vi ute i "byn" ingen respons så är 

det väll bara att gå till de lokala tidningarna .. kom igen nu Finspångs kommun! Det byggs väldigt 

mycket i tätorten. 

32 Jonas Johansson 2020-04-17  

33 frida nyberf 2020-04-17  

34 Elin Methet 2020-04-17  

35 Johanna Andersson 2020-04-17  

36 Stefan Engdahl 2020-04-18  

37 Sara Heintze 2020-04-18  

38 Robert Wall 2020-04-18  

39 Jenny Pettersten 2020-05-02  

40 Emma Thormeyer 2020-05-27  

41 Jenny Källman 2020-05-27  

42 Eva-Lotta Wall 2020-05-27  

43 Zandra Fagerberg 2020-05-27  
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44 Josefin Pettersson 2020-05-27  

45 Eva Basil 2020-05-27  

46 Alicija Malets 2020-05-27  

47 Ingvar Pettersson 2020-05-27 Självklart vill jag stödja detta förlag! 

Lekparken utmed Mästarevägen som dåvarande Hävla Kommun byggde i början av 60-talet har 

tyvärr snart inget kvar att erbjuda. 

48 Elin Sjöblom 2020-05-27  

49 Malin Joelsson 2020-05-27  

50 Frida Österberg 2020-05-27 Lekpark, en självklarhet! 

51 Jessica Nordin 2020-05-28  

52 Christoffer Wangberg 2020-05-28  

53 Olle Lindman 2020-05-29  

54 Marcus Pettersson 2020-05-29 Marcus Pettersson 

55 Elaine Österberg 2020-05-30  

56 Christoffer Gustafsson 2020-05-30  

57 Lina Grankvist 2020-05-31  

58 Esther W. Heinmerth 2020-06-10  

Offlinesignatur 59 208 noname 2020-06-11  
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Jonas Andersson 

2020-10-19  1 (1) 

Dnr KS.2020.1118 

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

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

Kommunstyrelsen 

Tecknande av avtal mellan Finspångs kommun och 
Coompanion 

Sammanfattning 

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.

Förslag till beslut 

1. Att ingå avtal med Coompanion

2. Att finansiering sker från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda

behov från och med år 2021

Bilaga 1. Förslag till avtal mellan Finspångs kommun och Coompanion 

Östergötland  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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Avtal om kooperativt företagande inom Finspångs kommun 

avseende opinionsbildning, information och rådgivning. 
  

Mellan Finspångs kommun och Coompanion Östergötland ekonomisk förening har denna dag 
träffats avtal enligt följande: 
 
Avtalets syfte  

Avtalets syfte är att främja bildandet och upprätthållandet av kooperativa föreningar/företag 
inom Finspångs kommun genom Coompanion Östergötlands tillhandahållande av information 
och rådgivning avseende start och utveckling av kooperativa företag i första hand ekonomiska 
föreningar. 
 
Coompanion Östergötland ska vara en stödresurs för etablerade kooperativ och en viktig 
samtalspartner för intressenter som står i begrepp att starta kooperativ verksamhet.  
 
Målgrupper 

Målgrupper är grupper av personer, fysiska eller juridiska samt utveckling av företags- och 
föreningssamverkan.  
 
Förpliktelser 

Coompanion Östergötland förbinder sig: 

 
- att ge information och utbildning om kooperativ/ekonomisk förening  

      som företagsform och dess kännetecken i jämförelse med andra företagsformer. 
 

- att ge rådgivning under den process som föregår etableringen av  
      ekonomisk förening/kooperativ 
 

- att ge information till och skapa opinion hos olika målgrupper om      
kooperation – samverkansföretagande och ekonomisk förening som alternativ i olika 
sammanhang.   

 
- att, när så påkallas, tillhandahålla information, muntligt och/eller  

      skriftligt, om Coompanion Östergötlands verksamhet och uppdrag   
 

Personal 

Coompanion Östergötland förbinder sig att tillhandahålla personal med erforderlig kompetens 
och utbildning för verksamhetens genomförande och svara för löpande lämplig 
kompetensutveckling. 

 

Finspångs kommun förbinder sig: 

 

- att på lämpligt sätt, i samråd med Coompanion Östergötland, via kommunens 
informationskanaler sprida kunskap om Coompanion Östergötland och dess verksamhet   
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- att på lämpligt sätt länka Coompanion Östergötlands hemsida till Finspångs kommuns 
hemsida 
 

- att verka för att projektverksamhet som syftar till företagsutveckling  
kommer till stånd 
 

Ersättning 

Finspångs kommun betalar årligen ett verksamhetsbidrag om 1 krona per innevånare till 
Coompanion Östergötland för fullgörandet av detta avtal.  
Vidare betalar Finspångs kommun den medlemsavgift som beslutas av Coompanion 
Östergötlands föreningsstämma. ( för år 2021 500 kr) 
Coompanion Östergötland fakturerar årligen överenskommet verksamhetsbidrag. 
Finspångs kommun är sedan lång tid tillbaka medlem  Coompanion Östergötland och har vid 
det tillfället betalat in insats om 1 000 kr. 
 
Omförhandling 

Om väsentliga förändringar sker vad gäller de förutsättningar som avtalet bygger på, till 
exempel ändringar i gällande arbetstidsbestämmelser och/eller beslut av myndighet som 
parterna inte själva kan påverka skall nya förhandlingar upptas om endera parten begär det. 
Förhandlingarna gäller då ändring av ersättning till den del som avser de ändrade 
förutsättningarna. Förhandlingar skall upptas senast två veckor efter att endera parten begärt 
det. 
 
Avtals- Uppsägnings- och förlängningsregler 

Detta avtal löper  från den 1 januari 2020 och tillsvidare. 
Uppsägning skall ske 6 månader före avtalstiden utgång 
Avtalet förlängs ett (1) år i sänder om inte uppsägning sker. 
 
Detta avtal är upprättat i två originalexemplar varav parterna erhållit 
var sitt. 

 
 

 
Finspång 20200914    Norrköping 20200914 

 
 
 

………………………   …………………………. 
  

Camilla Carlsson 
    Verksamhetsledare  
Finspångs kommun   Coompanion Östergötland 
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Karin Nilsen 

2020-10-28  1 (1) 

Dnr KS.2020.1157 

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

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

Kommunstyrelsen 

Digitaliserad introduktion för nyanställda 

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.  

Förslag till beslut 

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.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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Evelina Evertsson 

2020-10-30  1 (2) 

Dnr KS.2020.1170 

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

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

Kommunstyrelsen 

Digitaliseringsmedel WinLas kompetens- och 
utbildningsverktyg 

Sammanfattning 
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.
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Evelina Evertsson 

2020-10-30  2 (2)  

Dnr KS.2020.1170  

  

 

 Till personalkostnader för att under en införandeperiod ta in arbetskraft på 
HR-avdelningen för att implementera systemet i verksamhet.  

 

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. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

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.  
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Kommunstyrelsen Protokoll 61 (75) 

Sammanträdesdatum: 

2020-11-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

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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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 62 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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Robert Dahl 

2020-10-29  1 (2) 

Dnr KS.2020.1158-1 

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

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

Kommunstyrelsen 

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. 

Förslag till beslut 
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Robert Dahl 

2020-10-29  2 (2)  

Dnr KS.2020.1158-1  

  

 

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

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

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 

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. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 61 (75) 

Sammanträdesdatum: 

2020-11-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

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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Kommunstyrelsen Protokoll 62 (75) 

Sammanträdesdatum: 

2020-11-25 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

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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Anders Axelsson 

2020-10-20  1 (1) 

Dnr KS.2020.1108 

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

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

Kommunstyrelsen 

Generellt ägardirektiv för de kommunala bolagen 

Sammanfattning 
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.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa generellt ägardirektiv för de kommunala bolagen

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

Kommunala bolag 

Beslutat av fullmäktige 2020-xx-xx, § xx 

Dnr. KS.2020.1108 

Dokumentägare: VD FFIA
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Generellt ägardirektiv för Finspångs kommuns 

direkt eller indirekt helägda bolag 

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i Finspångs kom-

muns direkt och indirekt helägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse 

och verkställande direktör att följa detta och övriga av kommunen utfärdade 

ägardirektiv.  

1. Syfte och principer för bolagsstyrning 

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt 

underlätta för kommunen att följa upp verksamheten. Den formella styr-

ningen i bolagsordning och ägardirektiv är dock inte tillräcklig för ett aktivt 

ägarskap och bör därför vid behov kompletteras med möten mellan bolags-

styrelse och kommunstyrelsen. Bolagen ska, så långt som möjligt, följa po-

licys, riktlinjer och regler beslutade av kommunfullmäktige och kommun-

styrelsen. Styrelsen ska därutöver vid behov anta egna anvisningar för bola-

get.  

Finspångs kommuns roll som aktiv ägare innebär bland annat att löpande 

utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagens strategier och 

mål, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamhet samt 

hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och bolagsledning. Bola-

gens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom  

 kommunallagen 

 gällande bolagsordning 

 gällande ägardirektiv 

 särskilda direktiv utfärdade av fullmäktige eller kommunstyrelsen  

 förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

 

Förutom ovanstående regleras bolagens verksamheter i aktiebolagslagen och 

i förekommande fall speciallagstiftning. 

2. Bolagen som en del av den kommunala verksamheten 

De kommunala bolagen har tillkommit genom beslut av fullmäktige och står 

ytterst under fullmäktiges ledning. Av detta följer att de kommunala bolagen 

är en del av kommunens verksamhet som skall därför till att tillgodose in-

tressen som gagnar organisationen i dess helhet (koncernnytta). För att det 

ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten, direkt 

eller indirekt skapar nytta för medborgarna. Det är därför naturligt att bo-

lagsverksamheten ska samordnas med kommunens övriga verksamhet så 

långt det är möjligt och lämpligt. Viktiga aspekter är att bolagen tar hänsyn 

till sociala och miljömässiga faktorer, liksom möjligheten att tillhandahålla 

praktik, lärlingsplatser eller motsvarande.     
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3. Budget strategisk plan, Agenda 2030 samt hållbarhetsrapport 

Bolagens övergripande uppgifter är att bidra till kommunens utveckling. 

Därvidlag ska bolagen, utifrån respektive uppdrag, bidra till att vision, stra-

tegier, ledstjärnor samt mål i kommunens budget och strategiska plan kan 

uppfyllas. Som en följd av detta ska bolagen i sina respektive budgetar besk-

riva hur de bidrar till att uppfylla de för bolagen prioriterade målen för håll-

bar utveckling i enlighet med den struktur som finns i kommunens budget 

och strategiska plan. Vidare ska bolagen årligen ta fram en hållbarhetsrap-

port utifrån de krav som framgår av årsredovisningslagen. (ÅRL 1995:1554) 
 

4. Kommunfullmäktige  

Fullmäktige har utifrån bestämmelserna i 10 kap 1-5 §§ kommunallagen 

särskilda åligganden avseende bolagen. Kommunens styrfunktion över bo-

lagen utgår från fullmäktige antingen genom direkta direktiv eller genom 

den delegation kommunstyrelsen fått i reglemente eller delegationsordning. 

 

Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt 

och indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplys-

ningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.  

5. Kommunfullmäktiges ställningstagande/godkännande  

Bolagsstyrelsen ska inhämta fullmäktiges ställningstagande/godkännande 

innan den fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller  av annan 

större vikt. Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningsta-

gande/godkännande kan behöva inhämtas är:  

 ändring av bolagsordning  

 ändring av aktiekapitalet  

 förvärv eller försäljning av fastighet  

 införande och ändring av avgiftstaxor inom områden som inte är undan-

tagna de kommunala kompetensreglerna  

 strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start 

av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde  

 större investeringar som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller 

kommunens ekonomi 

 

Frågor om huruvida ett ärende ska föras till fullmäktige ska ställas till mo-

derbolagets styrelse.   

6. Kommunstyrelsen  

Av 6 kap 1 § KL framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 

följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska 

ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. uppsikts-

plikten. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-

kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 

lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som begärs så-

vida informationen inte omfattas av sekretess. 
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Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § KL ska fatta årliga 

beslut om bolagets verksamhet varit förenlig med det fastställda ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Kommunstyrelsen utövar kommunens aktiva ägarstyrning. Detta innebär 

bland annat:  

 utseende av ombud till moderbolagets bolagsstämma   

 utfärdande av instruktioner till ombud inför bolagsstämma 

 behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna kommunens 

verksamhet inkluderande bolagssektorn,  

 

7. Moderbolaget 

Moderbolaget fungerar som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella 

styrinstrument för dotterbolagens verksamhet. Styrningsfunktionen kvarlig-

ger i kommunen med den fördelning mellan fullmäktige och kommunstyrel-

sen som framgår av kommunstyrelsereglementet. 

Moderbolaget skall utifrån ägardirektiv tillse att det erhåller den information 

rörande dotterbolagen som kommunstyrelsen bestämmer samt förmedla den 

till kommunstyrelsen på sätt och vid tidpunkter denna bestämmer. 

Moderbolaget utser ombud till de ägda bolagens bolagstämmor 

8. Bolagets styrelse  

Fullmäktige utser styrelserna i bolagen för hela mandatperioden i enlighet 

med bolagsordningen. Fullmäktige tar också ställning till om suppleanter i 

bolagens styrelser skall ha närvarorätt och om de i så fall också skall ha rätt 

att delta i överläggningarna, liksom i vilken ordning suppleanter i bolagens 

styrelser skall inträda vid förfall för ordinarie ledamot 

I enlighet med SKR:s skrift Principer för styrning av kommun- och region-

ägda bolag ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen 

ska minst omfatta om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna 

utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer fungerar och om den är organi-

serad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. Om bolags-

styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska bo-

lagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta kommunen om dessa. Styrel-

sen ska i övrigt arbeta i enlighet med principerna i gällande ”Svensk kod för 

bolagsstyrning”
1
 samt ”Kod mot korruption i näringslivet”

2
. 

Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, 

varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.  

Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels 

inom bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör 

som framgår av 8 kap 4-5, 27 och 29 §§ ABL. Styrelserna har att utforma 

                                                 
1
 Framtagen av Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

2
 Framtagen av Institutet mot mutor (IMM) 
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organisationerna så att de bästa förutsättningarna för bolagens ändamål och 

mål tillgodoses. 

Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlö-

pande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern 

kontroll fungerar.  

Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I 

denna ska bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagssty-

relsen säkerställer att:  

 ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande re-

sultat uppnås i bolaget,  
 kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern kon-

troll upprätthålls,  
 bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.  

9. Revison 

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman utse yrkesrevisor eller ett revis-

ionsbolag för granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verk-

ställande direktörens förvaltning. För att åstadkomma samordning inom bo-

lagskoncernen har kommunrevisionen i uppdrag att upphandla revi-

sor/revisionsbolag.  

 

För samma tid som för styrelsen ska fullmäktige utse lekmannarevisorer i de 

kommunägda bolagen. Valet ska härefter fastställas  på bolagsstämma. 

Normalt utses högst två lekmannarevisorer för varje bolag. Lekmannarevi-

sorerna har till uppgift att granska dels om bolagets verksamhet sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt gentemot 

ägarens beslut och direktiv, dels om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Sakkunnigas stöd till lekmannarevisionen ska finansieras inom ramen för de 

förtroendevalda revisorernas budgetanslag.  

10. Verkställande direktör  

Bolagsstyrelsen i direkt och indirekt ägda bolag ska samråda med kommun-

styrelsen och kommundirektören vid tillsättande av verkställande direktör 

om inte annat beslutas av kommunstyrelsen. 

11. Arbetstagarrepresentation i styrelsen  

Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller 

även av kommunen ägda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens 

tillämpning. Lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av 

styrelserepresentation. Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant 

beslut. Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala 

fackliga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna av-

står från formella styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med 

yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden.  

12. Budget och handlingsprogram 
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Bolagen inom koncernen skall följa kommunens regler och tidplaner för 

mål- och ekonomistyrning. I enlighet med dessa ska bolagen inför varje nytt 

verksamhetsår lämna budget och handlingsprogram till kommunstyrelsen.  

13. Underlaget för sammanställd redovisning 

Bolagen skall årligen och koordinerat med kommunens bokslutsarbete till-

handahålla kommunstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande 

av kommunens sammanställda redovisning och delårsrapporter vid de tid-

punkter kommunstyrelsen bestämmer.  

14. Bolagets informationsskyldighet m.m.  

Det åligger bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer 

moderbolaget och kommunen tillhanda:  

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll samt beslutsunderlag från styrelsesammanträde 
 bolagets årsredovisning 
 revisionsberättelse 
 affärsplan 
 övriga begärda handlingar 

 
Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 

utifrån det syftet som angivits i bolagsordningen och ägardirektiv, liksom de 

kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevi-

sorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister 

i de avseenden som omnämns ovan.  

15. Allmänna handlingar  

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 

som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap 3 § offentlighets- 

och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av verkställande direktören 

eller efter dennes bestämmande. 

16. Personalpolitiska frågor  

Tolkning och tillämpning av personalpolitiska frågor hanteras av kommu-

nens arbetsgivardelegation. Personalpolitiska ärenden av principiell natur 

liksom lönesättningsärenden ska samordnas med kommunen. Fastställda 

policys och riktlinjer avseende personalpolitiken som ex. chefspolicy, löne-

policy, mångfalds- och jämställdhetsplan etc. ska, så långt som lämpligt, 

följas av bolagen. Arbetsgivardelegationen svarar också för tolkning och 

tillämpning av reglemente för arvoden m.m. för Finspångs kommuns förtro-

endevalda. 

17. Arkivreglemente 

Kommunens arkivreglemente gäller för bolagets dokumenthantering. 
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18. Ombud 

Kommunens ombud skall vara kommunchefen eller den kommunstyrelsen 

genom beslut sätter i hans ställe. Bolagets ombud är bolagets verkställande 

direktör eller vid förfall för denne befullmäktigad verksamhetsansvarig. 

Ombuden skall ha behörighet att för respektive part överenskomma om 

tolkningen av det föreliggande ägardirektivet 

Ombuden skall upprätthålla löpande kontakt med varandra. 

19. Tvisteförfarande  

Tvister mellan direkt och indirekt helägda kommunala bolag samt mellan 

kommunal nämnd och helägt kommunalt bolag avgörs av kommunstyrelsen 

Bolagen är skyldiga att följa denna ordning om inte annat följer av lag.  
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Finspångs förvaltnings- och 

industrihus AB 

 

Protokoll 16 (16) 

Sammanträdesdatum:  

2020-09-15  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2020-§ 61   Dnr: FFIA.2019.0051 

 

Generellt ägardirektiv kommunala bolag 

Sammanfattning 
Det generella ägardirektivet fastställdes första gången av fullmäktige den 6 
november 2014. Tidigare fanns en separat företagspolicy, men fullmäktige valde i 
det beslutet att kombinera policyfrågorna med den mer formella regleringen av 
bolagens verksamhet i ett och samma dokument. Detta för att undvika allt för 
många styrande dokument för samma verksamhet.    

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 de generella riktlinjerna 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 som 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. Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller 
depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige, men kan också på frivillig väg 
användas av andra typer av bolag. 

 

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut 
 

1. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa generellt ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (75) 

Sammanträdesdatum:  

2020-11-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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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Kommunstyrelsen 

Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 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 oktober: 

Aktiemarknaderna utvecklades svagt under oktober. Sammantaget föll 

Stockholmsbörsen med -5,9% under månaden och globalt blev utvecklingen       

-3,5% räknat i svenska kronor. Ett svalt mottagande av starka bolagsrapporter,

oro inför ökad smittspridning samt osäkert val i USA bidrog till månadens

negativa utveckling.

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 14%, en minskning mot september 

(16%). Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till 

ca 65,1 mnkr, en minskning med 0,5%. 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

Under oktober månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 9% 

till 10% men med en fortsatt försiktig risknivå som grund. Köp och försäljningar 

som skett under månaden: 

126



   
Linda Johansson 

2020-11-11  2 (2)  

Dnr KS.2020.0004  

  

 

 

Fördelning av portföljen i slutet av oktober: 

 

 

 
 

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 oktober månads utgång visar portföljen en negativ värdeutveckling med   -

2,8 mnkr sedan årsskiftet. Värderingen av pensionsportföljen per den siste 

december kommer att påverka finansenhetens resultat ytterligare och skapar 

osäkerhet i prognosarbetet. 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2020. 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
OKTOBER 2020 

 
Inledning 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika 
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. 
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda 
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas 
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.  
 
Aktuellt läge  
Aktiemarknaderna utvecklades svagt under oktober och fortsatte därmed sin negativa 
tendens från månaden innan. Utvecklingen på Stockholmsbörsen var tydligt negativ medan 
den svenska kronan stärktes mot både dollar och euro. Den stigande smittspridningen leder 
nu till ökande restriktioner i flera länder, men ännu inte i samma utsträckning som i våras. 
Samtidigt är det amerikanska valet en känd riskfaktor och i ett finansmarknadsperspektiv 
bedömer vi att det är viktigare med ett resultat, snarare än vilken kandidat som blir 
president. Rapportperioden för det tredje kvartalet visar generellt på att 
analytikerprognoserna underskattat bolagens förmåga att anpassa sig till nya 
omständigheter då vinstmarginalerna hållit uppe väl. Utsikterna framöver präglas dock av 
försiktighet vilket kanske inte är speciellt förvånande i rådande situation. Stockholmsbörsen 
(SIX PRX) föll under månaden med 5,9% och även den europeiska aktiemarknaden (MSCI 
Europe) var ned, 5,0% i lokal valuta och 6,1% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden 
(MSCI World) sjönk med 3,0% i lokal valuta under månaden och med 3,5% räknat i svenska 
kronor. Tillväxtmarknader steg däremot med 2,1% i lokal valuta, vilket motsvarar 1,5% upp i 
svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under 
månaden från 20,3% till 21,6%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg även 
volatiliteten, från 24,0% till 24,9%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet steg, 
från 21,0% till 22,5%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta 
större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,91 kronor, en euro för 10,37 
kronor och ett brittiskt pund för 11,53 kronor. På räntemarknaden sjönk yielden med 5 
punkter till -1,45% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden 
på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 14 punkter till -0,91%. Yielden för 
den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk under månaden med 4 
punkter till 0,29% medan yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) föll med 6 
punkter till -0,41%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 
1,33%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under oktober. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 197,0% (196,0%).  

 

• Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, 
mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell 
allokering.  
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• Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under 
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 3,8% och maximal andel aktier 
14%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (14%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2020-10-31 2020-09-30

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 65,1 -0,5%
Marknadsvärderad skuld 33,0 -1,0%
Marknadsvärderad konsolidering 197,0% 1,0%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 0,0% 0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 0,0% 0,0%

 
 
Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges 
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det 
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska 
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och 
används för att styra allokeringen i praktiken.  
 

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 
3,8% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 14%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2020-10-31 2020-09-30

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 65,1 65,4
Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6
Riskbuffert (Mkr) 2,5 2,8
Aktuell marginal (%) 3,8% 4,3%
Maximal aktieexponering 14,0% 16,0%
Aktuell aktieexponering 12,7% 12,0%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 5,3% 1,8%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 65,1 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2020-10-31 Min Max

Likvida medel 2% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 86% 50% 100%
Duration 1,1 0,0 15,0
Aktier 13% 0% 40%
   - svenska 3% 0% 15%
   - utländska 10% 0% 25%
Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

Limiter
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Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som 
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.  

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 3%

Globala aktier- 10%

Nom räntor- 69%

Realräntor- 16%

Kassa- 2%

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

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -0,1% 0,1% -0,2%
Svenska aktier SIX PRX -6,0% -5,9% -0,1%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -2,4% -3,5% 1,1%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -0,5% -0,4% -0,1%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -1,2% 1,3% -2,5%
Svenska aktier SIX PRX -15,1% 1,8% -16,9%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -12,9% -5,7% -7,3%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -5,8% -3,5% -2,3%

Källa för index: Bloomberg
 

 
Kommentarer kring eventuella avvikelser 
Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande 
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på 
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än 
jämförelseindexet. 
 
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för 
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet 
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad 
 
Bevakning och rapportering 
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med 
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av 
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att 
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till 
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i 
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller 
förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 

Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.. 
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Kommunstyrelsen 

Skuldförvaltarrapport oktober 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 oktober månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för oktober 2020. Den 

genomsnittliga räntan ligger oförändrad jämfört med föregående månad och 

uppgår till 1,58%.   

I internbanken har skett lite förändringar. Vallonbygden har valt att amortera 20 

mnkr på sin låneskuld den förste oktober och Finet har lånat ytterligare 10 mnkr 

utifrån tidigare beslutat lånelöfte. Internbanken har per den siste oktober fortsatt 

krediter med rörlig ränta om 540,5 mnkr 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. 
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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 oktober var värdet 1,91 år. 

 

Finansieringsrisk 

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

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

 

Vid slutet av oktober uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 19,8% 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 2,32 år.   

 

Resultat- och prognospåverkan: 

För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 

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

 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapportering skuldförvaltarrapport oktober 2020. 
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Finspångs kommun 2020-10-30

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 44,7% varav 24% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 1,91 år.
Genomsnittlig ränta är 1,58%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 19,8%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,32 år. Kapitalförfall 1-2 år är just nu uppe i 32,2%.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-10-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Total skuld (SEK) 1 041 100 000 1 037 100 000 1 042 100 000 992 500 000 992 500 000 947 000 000 960 400 000
Genomsnittlig ränta (30/360 år) 1,58% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%
Genomsnittlig räntebindning 1,91 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år
Ränteförfall inom 1 år 44,7% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%
Andel exponerad för rörlig ränta 24,0% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%
Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,32 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år
Kapitalbindningstid < 1 år 19,8% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

SEB Skuldförvaltarrapporten                
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Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående
Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 24,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 20,7%
1-2 år 0% 25% 22,1%
2-3 år 0% 25% 6,8%
3-4 år 0% 25% 13,4%
4-5 år 0% 25% 6,8%
5-7 år 0% 25% 6,2%

7-10 år 0% 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Fast 216 000 000 230 000 000 70 500 000 140 000 000 70 500 000 0 64 600 000 0 0 0 0
Rörligt 249 500 000
Andel (%) 23,97% 20,75% 22,09% 6,77% 13,45% 6,77% 0,00% 6,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående
0-1 år n/a 25% (50%) 19,8%
1-2 år n/a 25% 32,2%
2-3 år n/a 25% 16,8%
3-4 år n/a 25% 18,2%
4-5 år n/a 25% 6,8%
> 5 år n/a 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Belopp 206 000 000 335 000 000 175 000 000 190 000 000 70 500 000 0 64 600 000 0 0 0 0
Andel (%) 19,8% 32,2% 16,8% 18,2% 6,8% 0,0% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Låneskuld per låntagare
Kommunen 137 579 000
Vallonbygden 480 000 000
FTV 310 160 000
FFIA 35 305 000
Finet 78 056 000
Totalt koncernen 1 041 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 041 100 000

Totalt koncernen 1 041 100 000

Motparter Swappar
SEB 291 000 000
Totalt koncernen 291 000 000

Kommunen
13%

Vallonbygden
46%

FTV
30%

FFIA
3% Finet

8%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 79711A 2020-12-21 2020-12-21 0,170% 0,200% 40 000 000 kr
Kommuninvest 84557 2021-01-22 2022-01-24 0,517% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2020-12-01 2020-12-01 0,368% 0,370% 50 000 000 kr
Kommuninvest 97386 2020-11-23 2023-02-22 0,289% 0,270% 100 000 000 kr
Kommuninvest 101350 2020-11-13 2023-11-13 0,229% 0,220% 50 000 000 kr
Kommuninvest 112083 2020-12-30 2021-12-30 0,101% 0,120% 85 000 000 kr
Kommuninvest 127960 2021-02-22 2025-05-12 0,177% 0,240% 70 500 000 kr
Kommuninvest 120774 2021-01-25 2023-04-24 0,064% 0,140% 75 000 000 kr

540 500 000 kr
Fast finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 75968 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr
Kommuninvest 84553 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr
Kommuninvest 87809 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr
Kommuninvest 101786 2023-11-13 2023-11-13 0,920% 0,220% 40 000 000 kr
Kommuninvest 109060 2024-10-02 2024-10-02 0,880% 0,420% 100 000 000 kr
Kommuninvest 109061 2022-09-15 2022-09-15 0,520% 0,270% 120 000 000 kr

500 600 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare SwapNr Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp
SEB 31138804ST 2020-12-30 2020-12-30 4,0800% -0,019% 50 000 000 kr
SEB 31138805ST 2021-06-30 2020-12-30 4,2800% -0,019% 50 000 000 kr
SEB 31138806ST 2021-12-30 2020-12-30 4,2800% -0,019% 50 000 000 kr
SEB 39977854ST 2023-06-30 2020-12-30 1,9225% -0,019% 70 500 000 kr
SEB 39977856ST 2025-06-30 2020-12-30 2,2525% -0,019% 70 500 000 kr

291 000 000 kr
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Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 1,91 år
överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 24,0 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 22,1 %
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

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

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

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod. 32,2  %     1-2 år
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,32 år
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare. 100,0 % Kommuninvest
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

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

138



Erica Ekblom 

2020-11-02  1 (1) 

Dnr KS.2019.0268 

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

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

Kommunstyrelsen 

Antagande Detaljplan för Kalkugnen 3 

Sammanfattning 
2018-05-21 gav kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 
Kalkugnen 3 (dnr. KS 2018.0171 § 229).   

Syftet med detaljplanen för Kalkugnen 3 är att möjliggöra för bostäder och tillfälligt 
vistelse samt ändra bestämmelsen handel till centrum. 

Huvuddrag 

Kalkugnen 3 omfattas av stadsplan förslag till ändring av stadsplanen för del av 
centrum (Gästgivarvägens förlängning. KV. Kalkugnen och KV Hotellet). 
Stadsplanen fastställdes av länsstyrelsen i Östergötland 1970-02-20. Bestämmelsen 
för Kalkugnen 3 är i stadsplanen enbart handel. Ändringen från handel till centrum, 
bostad och tillfällig vistelse möjliggör ett bredare användnings-område än enbart 
detaljhandel. 

Planprocessen 

Samråd genomfördes 2020-05-29 till och med 2020-07-13 

Granskning genomfördes under 2 veckor 2020-10-13 till och med 2020-10-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att anta detaljplanen för Kalkugnen 3 i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen
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Plan: SWEREF99 16 30
Höjd: RH2000
Datum grundkarta 081020

Detaljplan för

Planarkitekt
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Enhetschef

Finspångs kommun, Östergötlands län
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Planprogram
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Allmänt råd BFS 2014:5 DPB 1 Plan- och bygglag (2010:900)

2020-04-16
KS

Kalkugnen 3

Magnus Pirholt

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

CBO
Centrum, Bostäder, Tillfällig vistelse, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

)+0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan , PBL 4 kap.
16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Grundkartans beteckningar
Kvarterstraktgräns
Fastighetsgräns
Bostad
Övrig byggnad

Trappa

1 m höjdkurva

Cykelbana
Gång- och cykelbana
Gångbana

Körbana
Körbana på tomt

A3

2020-05-19

KALKUGNEN 3

KÖPMANNEN

6

2

HÖGBY 1:2

2020-11-02

2020-11-02
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FASTIGHETEN KALKUGNEN 3 

FINSPÅNGS KOMMUN  

STANDARDFÖRFARANDE kommun 

Standardförfarande 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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OM DETALJPLANEN  

 
Detaljplanens handlingar  

Till detaljplaneförslaget hör följande handlingar:  

• Planbeskrivning (detta dokument)  

• Plankarta med bestämmelser i storlek A3 i skala 1:500  

• Parkeringsutredning (bilaga) 

Följande utredningar har tagits fram inför samrådet:  

• Parkeringsutredning (bilaga) 

Plan- och bygglagen  

Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 
2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015.  

Förfarande  

Detaljplanen tas fram med ett standardförfarande. 

 

 

Planprocess och skede  

Planen befinner sig i granskningsskedet. Kommunen ska kungöra förslaget 
till detaljplan och hålla det tillgängligt för granskning under en gransknings-
tid på minst två veckor, då yttranden över detaljplanen kan lämnas till kom-
munen. Sakägare blir underrättade om granskningen. Efter granskningstiden 
sammanställer kommunen inkomna skriftliga synpunkter i ett gransknings-
utlåtande. 
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SYFTE OCH INLEDNING 

Planbeskrivningen är ett vägledande dokument som anger förutsättningar och 
syften med planen. Den förklarar planens innehåll, konsekvenser av dess ge-
nomförande och hur den ska genomföras. Planbeskrivningen ska läsas till-
sammans med plankartan där de bindande planbestämmelserna finns.  

Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en planändring och ändra 
befintliga verksamheter från handel till bostad, tillfällig vistelse och 
centrumändamål inom fastigheten. 

Huvuddrag 

Planändringen kommer medföra att detaljplanen utformas på nytt. Planbe-
stämmelsen ändras från H- handel till B- bostad, O – tillfällig vistelse och C 
– centrum. Lokalerna inom fastigheten planeras för möjliggörandet av bo-
städer, lägenhetshotell, och mindre form av vård samt möjligheten för 
mindre butiker.   

Syftet är att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhål-
landen för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovs-
givning och underlätta bygglovsprövning. 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. 

MKN luft 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luft-
kvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i sam-
hällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utom-
husluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som regleras är 
kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 
2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, ar-
senik, kadmium och nickel.  

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där sam-
verkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. 
SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med föregående 
år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne.  
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MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Nor-
merna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.  
 
Fastigheten är enligt Länsstyrelsens Östgötakarta utpekad med limniska vär-
den (vattendrag). En stor andel av sådana nätverk utgörs av svagt ström-
mande – strömmande partier med inslag av forsar.  
 
Dagvattnet inom planområdet är anslutet till det kommunala ledningssyste-
met. Planförslaget innebär inga förändringar som påverkar vattenmiljön. 

Riksintresse 

Enligt Länsstyrelsens Östgötakarta omfattas planområdet av riksintresse för 
totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Riksintressena som omfattas är; 
 
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält) 
 
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält) 
 
Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som 
höga objekt räknas över 20 m inom influensområde för luftrum (Malmslätt 
flygfält). Innanför planområdet är inte bebyggelsen så hög att Försvarsmak-
tens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt. 
 

Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i centrala delen av Finspång. I väster angränsar området 
till Kalkugnsvägen, i norr till en befintlig parkeringsyta. Områdets södra del 
gränsar till både Bergslagsvägen och Kalkugnsvägen och området östra del 
angränsar till ett mindre torg.   
 

 

Planområdet är cirka 0,19 ha stort. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheten Kalkugnen 3 inom planområdet är i privat ägo och ägs av 
Amasten Finspång Lokaler AB.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges 
området som planlagt. Aktuell planläggning är förenlig med gällande 
översiktsplan.  
 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Fastigheten Kalkugnen 3 ingår i detaljplanen förslag till ändring av stads-

plan för del av centrum (gästgivarevägens förlängning kv. Kalkugnen och 

kv. Hotellet) i Finspångs kommun. Detaljplanen vann laga kraft och antogs 
av kommunfullmäktige 1969-11-28. Planen tillåter H ändamål vilket inne-
bär att fastigheten endast får användas för handelsändamål. Nuvarande plan-
bestämmelser för fastigheten är inte längre aktuella och ska ändras för kom-
mande verksamheter.   
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Miljöbedömning 

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas en 
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras, 
beskrivs och bedöms. 

Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en behovsbedömning som 
utförts av samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av 
detaljplanen har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan.  

Strandskydd 

Området berörs inte av strandskydd. 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen har gett ett positivt planbesked 2018-05-21 och gett 
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt 
planområde (dnr. KS 2018.0171 § 229).   

Planförslag och konsekvenser 

Inom planområdet finns en byggnad från 60-talet med fyra våningar och va-
rierad höjd. Fastigheten är cirka 1868 kvm och det finns ett befintligt garage 
under mark. Fasaden består av tegel och stora glaspartier med lokaler i bot-
tenvåning och kontor samt verksamheter i övriga våningar.  
 
Gällande detaljplan tillåter idag byggnadshöjder på 37,0 meter (garage un-
der mark), 41,0 meter, 46,0 och 49,5 meter. Detaljplanen tillåter H ändamål 
vilket innebär att fastigheten endast får användas för handelsändamål, så 
som butiker, kontor, hotell och restauranger. 
 
Vidare föreslås i nu upprättad detaljplan förändrat ändamål så att planbe-
stämmelser ändras och passar planerade verksamheter inom planområdet. 
Fastigheten Kalkugnen 3 som i gällande detaljplan utgör handelsändamål 
(H) ändras till centrum, bostäder, och tillfällig vistelse (CBO)  

I övrigt förblir fastigheten inom planområdet oförändrat och är anpassad till 
befintlig bebyggelsemiljö och stadsbild. Föreslagna förändringar bedöms 
inte ha en negativ påverkan på omgivningen.  
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Service 

I närheten av planområdet finns en god kommunal service i form av äldre-
boende, förskola och grundskola. Planområdet är beläget i Finspångs cent-
rum och har närhet till övrig offentlig service så som biblioteket, vårdcentral 
och tandläkare. Kommersiell service i form av bland annat restaurang, butik, 
apotek, bank och dagligvaruhandel finns i området.  

Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom planområdet för personer med nedsatt rörelse och ori-
enteringsförmåga är god och är i enlighet med PBL, PBF och BBR. Bygg-
naden har en hiss på entréplan.   
 
All tillkommande bebyggelse ska utformas utifrån aktuella riktlinjer och 
lagstiftning avseende tillgänglighet. I samband med förnyelse av markbe-
handlingen i området ska god tillgänglighet till entréer säkerställas och 
framkomlighet för alla tryggas. Kommunens tillgänglighetspolicy ska till-
lämpas vid projektering inom planområdet. Höjdsättning inom planområdet 
ska ske så att lutningar inte överstiger gällande tillgänglighetsnormer. Ut-
gångspunkten är att alla entréer ska nås utan trappsteg eller separata ramp-
lösningar. 

Trygghetsaspekter 

Planområdet är befolkat och bebyggt med verksamheter och bostäder vilket 
skapar trygghet vid olika tider på dygnet. Skola, hotell och annan service 
finns inom gångavstånd. Den fysiska miljön är överblickbar, väl upplyst och 
utformad för en blandad användning. Det finns väldefinierade entréer, bil- 
och cykelparkeringar samt gångvägar. Trafiksäkerheten är god i området 
och det finns synliga trafikskyltar i området.  

Utemiljö, lek och rekreation 

Planområdets användning är enbart verksamhet och fastigheten befinner sig 
i ett centrumområde och innehåller ingen yta för lek och rekreation. Det 
finns skogs-/naturområden i närheten.  

Gator och trafik 

Gatunät 

Planområdet omgärdas i norr av Gästgivarevägen, väster av Kalkugnsvägen 
och i öster av Bergslagsvägen. Söder om fastigheten korsar Kalkugnsvägen 
och Bergslagsvägen varandra. Bergslagsvägen fungerar som en huvudled. 
Kalkugnsvägen fungerar som en infart och leder in till fastigheten med möj-
lighet till tillfällig parkering vid bottenvåning.  
 
Planändringen kommer inte påverka gatunätet något.  
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Gång-, cykel och mopedtrafik 

 

I anslutning till planområdet finns cykelvägar och det finns trottoarer för 
gående utanför kvartersmark. Mopeder får använda det befintliga gatunätet 
som finns för bilar.  
 
Kollektivtrafik 

Östgötatrafiken har hållplatser för regiontrafiken i närheten till planområdet.  

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering och varumottagning sker inom fastigheten. Ut- och infart till fas-
tigheten sker mot Kalkugnsvägen men även via Gästgivarevägen som leder 
in till fastigheten och vidare till garaget under mark. 
 
Då fastigheten planeras för möjliggörandet från handelsyta till bostäder ger 
det ett ökat behov av platser. En parkeringsutredning har genomförts av ÅF, 
2019-11-04. Idag omfattar kontorslokalerna 1532,7 kvm BTA på två vå-
ningsplan i fastigheten. Dessa ytor föreslås omvandlas till 30 lägenheter 
(majoriteten en-rumslägenheter och mindre variant av två-rumslägenheter) i 
ett lägenhetshotell. Lägenhetshotell har antagits jämförbart med små lägen-
heter och att de har ett lägre behov av parkeringsplatser än normala lägen-
heter. Erfarenhetsmässigt brukar det anges ett behov på 7 platser per 1000 
BTA för små lägenheter. Det kan också anges som ett behov på 0,35 parke-
ringsplatser per lägenhet om lägenheten har ett rum och 0,45 för lägenheter 
med två rum. Sammanfattningsvis bedöms ungefär 8-11 platser behövas till 
fastigheten. 
 
I garage i källarplan finns 30 parkeringsplatser. Sammanfattningsvis bedöms 
därför antalet parkeringsplatser att räcka. 
 

Natur 

Mark- och vegetation 

Majoriteten av marken är hårdgjord yta då fastigheten är omringad av lokala 
gator och parkeringsplats norr om fastigheten. Längs Bergslagsvägen finns 
vegetation i form av mindre häck och buskage. Nordöst om fastigheten och 
en längre bit bort förbi Gästgivarevägen finns tillgänglighet till Brukspar-
ken. Parken är av naturkaraktär med promenadstråk, träd och gräs samt an-
sluter till en mindre kanal där vattnet rinner från Skutbosjön. 
 
Enligt Länsstyrelsens Östgötakarta är området utpekad som en värdetrakt 
för ädel löv. Värdetrakter används för strategisk naturvårdsplanering och 
samverkan inom grön infrastruktur.  
 
Inga naturvärden av betydelse bedöms gå förlorade vid genomförande av 
planen. 
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Geotekniska förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta är det främst sandig morän i området överlag och 
på fastigheten. Någon geoteknisk utredning bedöms inte nödvändig för de-
taljplanen.  

 

Kulturmiljö 

 Det finns bebyggelse av visst kulturhistoriskt intresse utanför planområdet, 
byggnaden på Kalkugnen 3 är inte utpekad som bevarandevärd i kommu-
nens kulturmiljöprogram, 2015-06-17. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom eller i närheten av planområdet 
enligt Riksantikvarieämbetets karta.  

Störningar och riskfrågor 

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet 
mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 
 
Då fastigheten har en suterrängvåning kan maskinstegar behövas vid en 
eventuell utrymning. 

Buller 

Efter granskning enligt Boverkets rapport och riktlinjer i ”hur mycket bull-
rar vägtrafiken?” bedöms planförslaget inte innebära ökade trafikflöden och 
därmed bedöms inte en bullerutredning nödvändig. Tabellerna enligt Bover-
kets riktlinjer anger 40 km/h som lägsta hastighet för mätning av buller. 
Bullernivåerna på vägarna är enligt gällande riktlinjer lägre och fastigheten 
befinner sig därmed inte i ett bullerutsatt läge.  

Förorenad mark 

Planområdet omfattar mark som redan är bebyggd med bostäder och det 
finns inga kända föroreningar. 

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Risk för skred/ höga vattenstånd 

Planområdet bedöms inte ligga inom område med risk för skred eller höga 
vattenstånd. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Det finns redan befintliga byggnader på fastigheten och området ligger inom 
verksamhetsområde för VA och är anslutet till det kommunala Va-nätet. 

Värme 

Planområdet är ansluten till det kommunala fjärrvärmenätet 
 
El 

Området är anslutet till befintligt el- och telenät. Ledningar finns inom 
planområdet 
 
Avfall 

Enligt ”Renhållningsordning för Finspångs kommun” och dess föreskrifter 
är det fastighetsinnehavaren som ansvarar för avfall som uppkommer inom 
fastigheten. Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut de avfallsslag som 
anges i särskild bilaga till föreskrifterna.  
 
Avstånd mellan soprum eller annan behållarplats får inte överstiga 5 meter 
och dragvägens lutning inte vara större än 5 grader. Renhållaren skall ges 
tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Nycklar, 
portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. 
Ändringar skall utan anmodan meddelas renhållaren. Det utsorterade avfal-
let skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön inte uppstår.  
 
Enligt ”Avfall Sverige - Handbok för avfallsutrymmen”, ska man vid fram-
tagande av detaljplan ta särskild hänsyn till möjligheten att anordna avfalls-
hantering. Fastighetsägaren ansvarar för att tillse att avfallsutrymmen och 
tillhörande anordningar hålls i bra skick enligt kraven i lagstiftningen, lokala 
avfallsföreskrifter och enligt handboken.  

Det finns en befintlig lastkaj på fastigheten för avfallshantering.   
Inom fastigheten kommer det finnas verksamheter som handskas med farligt 
avfall. Exempel på det kan vara kemikalier, spillolja, färgrester och lös-
ningsmedel. Närmare hur dessa ska sorteras framgår av ”Renhållningsord-
ning för Finspångs kommun” och dess föreskrifter. Farligt avfall kan lämnas 
på återvinningscentraler och i vissa kommuner kan det även lämnas på mil-
jöstationer och hämtas vid fastigheten. För Kalkugnen 3 planeras för en mil-
jöstation på entrévåning.  
 
Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 
avfallshanteringen inom planområdet. 
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Dagvatten 

Planområdet är idag kopplat till det allmänna dagvattensystemet. Ingen för-
ändring avses ske. Dock så rekommenderas det att dagvatten ska fördröjas 
lokalt på tomtmark med naturliga metoder, som infiltration och att takvatten 
avleds ovan mark m.m. 

Genomförandefrågor 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrätts-
liga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som behövs 
för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.  
 
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden 
i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, Va-anlägg-
ningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt respektive lag. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt 
detaljplanen.  

Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om 
det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka 
inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter ge-
nomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att fastig-
hetsägarna kan ställa anspråk på ersättning. 

Ansvarsfördelning 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvat-
ten. Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna och är ansvarig för att vatten-, spillvatten- och dag-
vattenledningar byggs ut i området samt ansvarar för drift och underhåll 
fram till anvisad anslutningspunkt.  

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera Ac-
cess AB är huvudman för telenätet. 

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för fjärrvärmeledningar och an-
svarar för anläggning samt drift och underhåll fram till anvisad förbindelse-
punkt. 

Finet AB är huvudman för fibernätet. 

Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess ut-
byggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive fastig-
het. 
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Varje exploatör och fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomfö-
rande inom sin kvartersmark genom att respektive fastighet utformas och 
bebyggs enligt detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar allt 
ledningsarbete inom kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respek-
tive servisanslutning. Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman 
om anslutning av vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc när anslutning är 
aktuell. 

Genomförandeorganisation 

Genomförande och samordning 

Genomförandet innebär att den befintliga planen endast upphävs för fastig-
heten Kalkugnen 3. 

Genomförandet inom allmän plats leds och samordnas av Finspångs kom-
mun, som även ansvarar för den tekniska kontrollen av gator, torg och all-
männa ledningar. Finspång Tekniska Verk AB ansvarar för den tekniska 
kontrollen av VA-ledningar och dagvattenledningar inom allmän platsmark. 

Mark- och avtalsfrågor 

Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor 
handläggs av samhällsplaneringsenheten. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
statliga Lantmäteriet. 

Bygglov/ anmälan 

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov lämnas till Finspångs kom-
mun, Samhällsplaneringsenheten. Till Samhällsplaneringsenheten lämnas 
även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta 
beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Genomförande inom allmän plats 

Ingen utbyggnad av allmän plats är aktuell. 

Genomförande inom kvartersmark 

Enskilt byggande eller ändring av ändamål kan påbörjas efter att bygglov 
beviljats och beslut om startbesked tagits. 

Anslutningspunkt till det allmänna vatten- och avloppsnätet är upprättad. 

Preliminär tidplan 

Planering:  
Samråd om detaljplan maj – juli 2020 
Granskning av detaljplan oktober 2020 
Detaljplan laga kraft * november 2020 
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*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommun-
styrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett över-
klagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp till 
två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av genomfö-
randet. 

Tekniska utredningar  

Inom ramen för detaljplanearbetet har följande utredningar genomförts:  

• Parkeringsutredning för Kalkugnen 3, ÅF 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planområdet innehåller endast en fastighet.  

Kvartersmark 

Detaljplanen innebär inte några eventuella förändringar i kvartersmarken 
förutom ändamålet.  
 
Avstyckning kan sökas av både fastighetsägare och köpare/gåvotagare av 
styckningslotten samt att fastighetsreglering kan ske med köp som grund.  
 
Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel fastighetsre-
glering, kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med en överens-
kommelse mellan parterna som grund för ansökan. 
 
Fastigheten Kalkugnen 3 är dock bildad och kommande detaljplan påverkar 
inte någon berörd fastighetsägare. Det är därmed inte planerad för en fastig-
hetsreglering.  

Servitut och ledningsrätt 

Inom planområdet finns inga servitut eller ledningsrätter inregistrerade en-
ligt fastighetsrapporten för Kalkugnen 3.  
 
 

Ekonomiska frågor 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Alla kostnader på kvartersmark belastas fastighetsägaren/ exploatören.  

Vatten/avlopp, el/energi, tele mm 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive ända-
mål av ledningsägare och operatörer. 
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Fastighetsbildning mm 

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan 
berörda parter. I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäteri-
myndigheten besluta om ersättning. 

Kostnader för fastighetsbildning bekostas av berörda fastighetsägare enligt 
överenskommelse eller enligt förrättningsbeslut. 

Bygglov, anmälan och planavgift 

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 

Planavgifter regleras i samband med kommunens markförsäljningar. För öv-
rig befintlig bebyggelse tas planavgifter ut i samband med bygglov. 

Deltagande i planarbetet 

 

Konsulter 

Tesad Alam Fastighetsutvecklare på Svefa  

Exploatörer 

Amasten Finspång Lokaler AB 

 

Samhällsplaneringsenheten 

 

 

Erica Ekblom 
Planarkitekt 
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Detaljplan för 

Fastigheten Kalkugnen 3 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Samrådsskede 

Detaljplanen för fastigheten Kalkugnen 3 har varit utställd för samråd under tiden 29 maj 2020 
till 13 juli 2020. 

Samrådsmöte hölls utomhus tisdagen 16 juni 2020, vid Bergslagstorget. 

Samrådsredogörelse upprättad 2020-10-08 

Granskningsskede 

Detaljplanen för fastigheten Kalkugnen 3 har varit utställd för granskning under tiden 13 oktober 
och 27 oktober 2020. 

 

 

Inkomna yttranden Granskning 

Myndigheter, nämnder m fl Inkom datum 

1 Länsstyrelsen 2020-10-16 

2 Trafikverket 

3 Lantmäteriet 

4 Vattenfall Eldistribution AB 

5 Naturskyddsföreningen 

6 Hyresgästföreningen 

2020-10-19 

2020-10-19 

2020-10-23 

2020-10-14 

2020-10-24 
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 Sid 2 (4)
 

 

  
 

Synpunkter på granskningshandlingen 

1 Länsstyrelsen Kommentar 

Kontroll enligt kap 11 PBL 

Planförslaget strider inte mot de intressen som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10§ 
PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
förslaget. 

Noteras 

  

2 Trafikverket Kommentar 

Trafikverket har inget att erinra. 

 

Noteras 

3 Lantmäteriet Kommentar 

På sidan 12 i planbeskrivningen under rubri-
ken fastighetsbildning står det att fastighets-
bildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga 
frågor handläggs av Lantmäteriet i Linköping. 
På denna punkt kan det noteras att det finns 
både ett kommunalt och ett statligt lantmäteri-
kontor i Linköping. Fastighetsbildningsfrågor 
kan även hanteras av något av de andra statliga 
lantmäterikontoren i landet. Det bör här för-
tydligas och stå att fastighetsbildningsfrågor 
handläggs av statliga lantmäteriet.  

 Fastighetsbeteckningar för kringliggande fas-
tigheter som t.ex. Högby 1:2, Hotellet 5, Vin-
kelhaken 3 och Vinkelhaken 4 saknas fortfa-
rande på plankartan. Redovisning av lednings-
rätt för tele akt 0562-88/23.1 och ledningsrätt 
för fjärrvärme akt 0562-09/44.1saknas på 
plankartan.   

Det är fortfarande lite otydligt vem som ansva-
rar för gång- och cykelvägar inom planområ-
det då kvartersmarken är i privat ägo och att 
det står att kommunen ska sköta drift och un-
derhåll på gång- och cykelvägar inom planom-
rådet.  

Ändring har gjorts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckningar läggs till i plankartan. 

Ledningsrätterna ingår ej inom planområdet, 
ledningsrätt tele läggs till, ledningsrätt fjärr-
värme ligger utanför detaljplanekartans synliga 
område. 

 

Stycket borttaget då det ej finns gång- och cy-
kelvägar inom planområdet 
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 Sid 3 (4)
 

 

I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot 
planförslaget.   

 

4 Vattenfall Eldistribution AB Kommentar 

 

Handläggare på Vattenfall Eldistribution har 
diskuterat ärendet med handläggare på kom-
munen och är överens med kommunen om det 
som står som kommunens kommentar till Vat-
tenfall Eldistribution yttrande i samband med 
samrådet. 
Vattenfall Eldistribution har inget ytterligare 
att tillägga i ärendet i nuläget. 
 

Noteras 

5 Naturskyddsföreningen  

 
Kommentar 

Vi har studerat detaljplanen och finner inget 
att invända. 

 

Noteras 

6 Hyresgästföreningen Kommentar 

Har tittat på detaljplan Kakelugnen och har 
inget att tilläga allt ser bra ut. 
 

Noteras 
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Sammanfattning och revideringar 

Revideringar efter granskning: 

• Endast redaktionella ändringar har gjorts i plankartan. 

• I planbeskrivningen har första stycket under Ansvarsfördelning utgått. 

Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts 

• Tomträttshavare till Hotellet 5 inkom med synpunkter under samrådstiden att: 
För kommunens bästa att nå 30.000 invånare 2035 borde fastigheten satsa på hyreslägenheter 
och inte lägenhetshotell eller mindre form av vård. Som närmaste granne ligger Hotel de Geer 
med 61 rum och en års beläggning med under 40 % beläggning. I centrum bör det byggas hyres-
lägenheter så att centrum med handel och restauranger får ett större underlag till deras försälj-
ning. Mindre form av vård behövs inte då det inom gångavstånd byggs en ny vårdcentral. 

I dagsläget är trafikläget problematiskt med en vändplan utanför Hotel de Geer vilket betyder att 
gäster inte kan hämta mat eller ställa in sina väskor utan att få parkeringsböter. Om det då byggs 
lägenhetshotell och mindre form av vård kommer det att bli fler bilar som måste ha parkerings-
plats nära entrén då det är kortare behov att stanna för att släppa av personer eller väskor. Kal-
kugnsvägen klarar inte av den nya trafiken. 

Kommunen har bemött synpunkterna i samrådsredogörelsen med att synpunkterna har noterats 
och vad gällande trafikläget och parkeringsplatser har en parkeringsutredning upprättats för fas-
tigheten. Parkeringsutredningen visar på att omvandlingen leder till ett behov av 8 – 11 parke-
ringsplatser i och med omvandlingen av byggnaden. I garaget i källarplan finns 30 parkerings-
platser och antalet parkeringsplatser bedöms räcka, det är möjlig att ta sig inom huset till och 
från garaget, trafikläget planeras därmed inte bli problematiskt. 

 

Fortsatt arbete 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen 

 

 

Planeringsenheten 

Erica Ekblom 
Planarkitekt 
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Fastighetsförteckning 
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Detaljplan för 

Fastigheten KALKUGNEN 3,  

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standard förfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Kalkugnen 3 Amasten Finspång Lokaler AB 
Box 4034 
203 11 Malmö 

 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Hotellet 5 
 
 
Högby 1:2 
 
 
Högby 1:44 
 
 
Vinkelhaken 3 
 
 
Köpmannen 2 
 
 
 
Köpmannen 6 
 
 
 
Vinkelhaken 4 
 
 
 
Snickaren 10 
 
 
 

Finspångs kommun 
612 80 Finspång 
 
Finspångs kommun 
612 80 Finspång 
 
Finspångs kommun 
612 80 Finspång 
 
Finspångs kommun 
612 80 Finspång 
 
Amasten Finspång Köpmansporten AB 
Box 4034 
203 11 Malmö 
 
Amasten Finspång Lokaler AB 
Box 4034 
203 11 Malmö 
 
Amasten Finspång Lokaler AB 
Box 4034 
203 11 Malmö 
 
Restaurang och Café Citytaket AB 
c/o Ghena Dawoud 
Gästrikegatan 13 
113 62 Stockholm 
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Telegrafen 3 
 
 
 
 

 
Joans AB 
Bergslagsvägen 7 
612 30 Finspång 
 

TOMTRÄTTSHAVARE UTANFÖR PLANOMRÅDET 

 

Hotellet 5 Beas Hotell AB 
Vallonvägen 8 
612 30 Finspång 

 

 

  

 

Samhällsplaneringsenheten 

Erica Ekblom 
Planförfattare 
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Checklista för undersökning om bety-

dande miljöpåverkan detaljplaner 

Datum: 2020-04-17 
Dnr.: 2018.0171 

1 (7) 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan  
Bedömning av behovet av att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och miljö-

balkens MKB-förordning 

 
Planens beteckning Detaljplan för Kalkugnen 3 

Planens syfte och lo-

kalisering 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en planändring och 
ändra befintliga verksamheter från handel till bostad, tillfällig vistelse 
och centrumändamål inom fastigheten. 

 

Förhållande till andra 

planer 

Fastigheten Kalkugnen 3 ingår i detaljplanen förslag till ändring av 

stadsplan för del av centrum (gästgivarevägens förlängning kv. Kalk-

ugnen och kv. Hotellet) i Finspångs kommun. Detaljplanen vann laga 
kraft och antogs av kommunfullmäktige 1969-11-28. Planen tillåter H 
ändamål vilket innebär att fastigheten endast får användas för han-
delsändamål 

  

Tidigare miljöutred-

ningar inventeringar 

 

Kommunens bedömning 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12 § § bedöms därför inte behöva genomföras. 

Bifogad checklista och övriga indikatorer utgör bedömningsgrunder.  

 

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.  
 
 
Anmärkning: Bifogad genomgång visar på faktorer som skall behandlas i planbeskrivningen  
eller i särskild MKB. 
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Bedömningsgrunder för planer och programs betydande miljöpåverkan 
Bedömningsgrunderna är i del 1 sammanställda utifrån miljöbalken och plan och bygglagens be-
stämmelser. I del 2 ska även planens eller programmets förhållande till strategiska dokument ut-
värderas eller kommenteras.  
 
Förordnanden, skydd och till-

ståndskrav 
- som alltid ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Ja Nej Kommentarer/kunskapsläge 

Medger planen/ändringen miljöfarlig verksamhet 

som kräver tillstånd enligt 9 kap MB. (Gäller även 

tillstånd att inrätta enskilda avlopp om det finns betydande 

risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön.) 

 X 

 

 

Omfattar planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som nämns i 3 § eller bilaga 3 Fo 

(1998:905) om MKB. 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd för vattenverksam-

het eller markavvattning enligt 11 kap miljöbal-

ken? 

 X  

Medger planen/ändringen verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd eller dispens enligt 

7 kap 28 a (Natura 2000) i miljöbalken? 

 X  

Riskerar planen/ändringen att bidra till att en 

miljökvalitetsnorm överskrids i eller utanför 

planområdet? 

 X  

 
Om ja på någon punkt leder detta alltid till BMP och att miljöbedömning skall göras enligt mil-
jöbalken. Det måste på förhand prövas om verksamheterna och åtgärderna som planen medger 
har möjlighet att få tillstånd från tillståndsgivande myndighet. Risken är annars att genomföran-
det av planen inte kan komma till stånd på grund av att aktuella tillstånd inte kan medges. Kom-
munen har dock alltid möjligheten att göra ett avsteg om det uppenbart kan motiveras med stöd 
av kriterierna i bilagorna 2 och 4 i MKB-förordningen. Denna möjlighet skall dock nyttjas ytterst 
restriktivt.  
 
Kriterierna och orsakerna till det beror på lagstiftningens utformning och därigenom lagstiftarens 
presumtiva bedömningar. Konsekvensen om avsteget ogillas kan innebära gillade överklaganden 
och därmed väsentliga förseningar och fördyrade omkostnader.   
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Bedömningsgrunder enligt kriterierna i MKB-förordningens bi-

laga 2 och 4 

 
Risk för inverkan leder till att faktorn ska behandlas och utredas i planbeskrivningen. Risk för 
betydande påverkan leder till att faktorn dessutom skall behandlas i miljöbedömning. 
 
Kan planens genom-

förande påverka: 

L
å
g
 risk

 e
lle
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-

sitiv
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rk

a
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isk
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r p
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R
isk

 fö
r B

M
P

 

Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Befolkning 

Sammanhängande grönstråk 

och grönytor i tätort. 

X   Cirka 300 m från detaljplanområdet finns samman-

hängande grönstråk 

Rekreationsområde X   Finns inom närområdet 

Tyst/ostörd miljö X    

Barriäreffekter X    

Social miljö som aktivitets-

plats, träffpunkter, förenings-

liv 

X   På torget utanför planområdet finns träffpunkt med 

aktivitetsplats 

Trygghet i utemiljöer X   Kan upplevas tryggare då det även blir boende i 

kvarteret istället för bara handel 

Kulturmiljö X    

     

     

Människors hälsa och säkerhet 

Vattenskyddsområde eller 

risk för dricksvattenbrunnar 

X    

Skredrisk X    

Översvämningsrisk X    

Lokalklimat X    

Ljusförhållanden X    

Radon i mark X   Finspång kommuns generella inställning är att all 

byggnation ska genomföras radonsäkert. 
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Gifter i miljön och markför-

oreningar 

X    

Buller från omgivning och till 

omgivning 

X  60 

LAeq,24h  

 

 70 

LAeq,24h 
70 
LAmax,24 

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och 

vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en ute-

plats om en sådan ska anordnas i anslutning till bygg-

naden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader 

om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid 

fasad är istället 65 dBA. 

  

Buller vid fasad? X  60 

LAeq,24h  

 

  

EMF/strålning X     

Mängden av hälsofarliga äm-

nen i luft (verksamheter, tra-

fik, uppvärmning, partiklar, 

lukt, allergener etc) 

X    

Mängden hälsofarliga ämnen i 

vatten 

X    

Olycksrisk - farligt gods och 

farliga ämnen. 

X    

Olycksrisk - trafiksäkerhet X    

Trafiksituationen inom och 

utom planområdet 

X    

Kommer detaljplanen att ge 

upphov till betydande ökning 

av fordonstrafik 

X    

Mark, vatten och Miljö 

Geologi/hydrologi (nivå, rikt-

ning tillgång) 

X    

Alstrande av föroreningar till 

mark 

X    

Grundvatten (kvalité) X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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r B
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Ytvatten (nivå, riktning, till-

gång kvalité) 

X    

Naturmiljö och vattenmiljö 

Skyddsvärd naturmiljö X    

Kända skyddsvärda arter X    

Speciella särdrag i naturmil-

jön och vattenmiljön och 

sammansättningen av 

växt/djurarter. 

X    

Rödlistad eller hotad 

växt/djurart  

X    

Möjligheten för flora och 

fauna att röra sig mellan olika 

områden. 

X    

 

Hushållning med resurser 

Alstringen av avfall X   Hushållsavfallet kommer att öka i och med omvand-

lingen från handel till tillfälligt boende/boende. Fin-

spångs tekniska verk ansvarar för avfallshanteringen. 

Landskaps-/ stadsbild X    

Nyttjandet av befintlig infra-

struktur, 

(el,tele,väg,värme,VA,etc)  

 

 

X 

 

 
 

 

 
 

 

Nyttjandet av befintliga bygg-

nader 

 

 

X 

 

 
 

 

 
 

Omvandling av handel till bostäder i befintlig bygg-

nad. Positivt istället för tomma lokaler som ska un-

derhållas. 

Nyttjandet av närliggande 

service,(lokaltrafik, affär, fri-

tidsanl. etc.)  

 

 

 

X 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fastighetsnära källsortering  X    
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Kan planens genom-

förande påverka: 
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Kommentarer, kunskapsläge, åtgär-

der, förbättring. Påverkans art: Ku-

mulativa, synergiska, reversibilitet, 

lokalt gränsöverskridande och allvar-

lighetsgrad bör beaktas. Positiv på-

verkan bör motiveras. 

Människors möjlighet att gå 

eller cykla som mest ration-

ella färdsätt. 

X    

Möjlighet att nyttja odlingsbar 

mark 

X    

Sammanhängande orört 

markområde. 

X    

Riksintressen  

MB 3 kap 2 §  

- om skyddet för opåverkade områ-
den 

X    

MB 3 kap 3 § 

-om särskilt känsliga områden ur 

ekologisk synpunkt 

X    

MB 3 kap 4 § 

- om jord- och skogsbruk 

X    

MB 3 kap 5 § 

- om yrkesfisket, rennäringen och 
vattenbruket 

X    

MB 3 kap 6 § 

- om Naturvärden, kulturvärden 
grönområden i tätort och friluftslivet 

X    

MB 3 kap 8 § 

- om områden lämpliga för vissa 

anläggningar. 

X    

MB 3 kap 9 § 

- om totalförsvarets behov 

    

 

Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Ger planen förutsättningar till 

miljöfarlig verksamhet? 
 X  
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Planen Ja Nej Kommentarer/ kunskapsläge 

Påverkar planen byggnads-

minne, fornminne, världsarv 

etc? 

 X  

Innebär planen komplette-

ringsbebyggelse eller förtät-

ning av tätorten? 

 X  

 
Negativ påverkan miljömålen Ja Nej Kommentar/kunskapsläge 

 

 

Frisk Luft  X  

Grundvatten av god kvalité  X  

Levande sjöar och vattendrag  X  

Myllrande våtmarker  X  

Ingen övergödning  X  

Bara naturlig försurning  X  

Levande skogar  X  

Ett rikt odlingslandskap  X  

God bebyggd miljö  X  

Giftfri miljö  X  

Säker strålmiljö  X  

Skyddade ozonskikt  X  

Begränsad klimatpåverkan  X  

Ett rikt växt och djurliv  X  

 
 
 
Upprättad av 
 
Erica Ekblom 
Planarkitekt 
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Dnr KS.2020.1235 

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

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

Kommunstyrelsen 

Habiliteringsersättning för brukare där daglig verksamhet 
utförs i annan regi 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Habiliteringsersättning kan betalas ut till brukare som deltar i daglig verksamhet för 
att stimulera ett aktivt deltagande. Idag är det upp till varje kommun om 
habiliteringsersättning ska utgå. LSS-utredningen (SOU 2018:88) innehåller förslaget 
att kommunerna ska vara skyldiga att betala ut habiliteringsersättning. Idag betalar 
Finspångs kommun ut habiliteringsersättning till de brukare som deltar i daglig 
verksamhet i kommunal regi. Däremot utgår inte habiliteringsersättning till de 
brukare som har daglig verksamhet i annan regi. Det är inte vanligt att brukare har 
daglig verksamhet i annan regi, för närvarande gäller det endast två brukare. 
Beslutet att annan aktör ska verkställa daglig verksamhet fattas av sociala 
myndighetsnämnden. I Finspångs kommun är habiliteringsersättningen i dagsläget 
20 kr för en halvdag och 40 kr för en hel dag. En ökning av habiliteringsersättning 
till dagens belopp beslutades 2019 av kommunstyrelsen. 

Stadsbidrag 
Finspångs kommun söker stadsbidrag för ökningen som gjordes 2019. Om brukare 
som deltar i daglig verksamhet driven i annan regi erbjuds habiliteringsersättning, 
kan även denna kostnadsökning finansieras av stadsbidragen för 
habiliteringsersättning 2020. Dock är det osäkert hur många år framöver 
stadsbidraget kommer att kvarstå. Om inte stadsbidrag kommer att betalas ut för 
2021 ska detta finansieras med kommunala medel. Beroende på vilket förslag som 
antas, bör eventuella framtida merkostnader beaktas i kommande budgettilldelning. 

Analys 
Om brukare hos annan aktör ges habiliteringsersättning bör följande konsekvenser 
beaktas. Dels kan det vara så att andra brukare i aktuell grupp inte omfattas av 
habiliteringsersättning eller omfattas av annan ersättningsnivå, beroende på den 
brukarens hemkommun, än brukare från Finspångs kommun. Förslaget kan således 
innebära en orättvisa på enheten. Om förslag två antas, att kommunen genom avtal 
förhandlar om habiliteringsersättning riskerar ersättningen bli olika för brukarna 
med beslut taget av Finspångs kommun.  
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Förslag till beslut 

1. Att besluta om ett av följande alternativ:  

 

A. Att brukare som har daglig verksamhet hos annan aktör än Finspångs 

kommun ska erbjudas samma habiliteringsersättning som brukare där 

daglig verksamhet drivs i kommunal regi. 

 

B. Att brukare som har daglig verksamhet på en enhet hos en annan 

aktör ska erbjudas habiliteringsersättning. Ersättningen regleras då i 

ett enskilt avtal och ersättningsnivån kan anpassas till enhetens övriga 

deltagares erhållna belopp.  

 

C. Att brukare som har daglig verksamhet hos annan aktör inte erbjuds 

habiliteringsersättning.  
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Dnr KS.2020.0928 

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

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

Kommunstyrelsen 

Stöd till lokala näringslivet p.g.a. coronapandemi 

Beskrivning av ärendet 

Under våren fattades beslut om att stödja det lokala näringslivet på grund av 
pandemin då det befarades att coronaviruset på kort tid skulle få stora konsekvenser 
för näringslivet i Finspång. De lokala företagare som verkar inom restauranger, 
serviceverksamheter och övrig besöksnäring lyftes fram som extra drabbade 
verksamheter. För att minska risken för konkurser och uppsägningar genomfördes 
därför kommunala åtgärder riktade till företagen för att mildra effekten av de 
minskade inköpen som coronaviruset har lett till. Under våren 2020 införde 
kommunen riktade insatser till näringslivet i Finspång. 

Tillsyn vid verksamheter kommer i samråd att ske efter behov. 

En insats som innebär att Finspångs kommun: 

 förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt

 skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska

 prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

 har en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden där vi är lyhörda
för de önskemål som finns från er som företagare.

Möjlighet att få uppskov för kommunala tillsynsavgifter. Det innebär att 
företagare som idag har ett pågående ärende med utsedd handläggare får snabbast 
hjälp genom att i första hand kontakta handläggaren inom Bygg- och miljöenheten. 

Möjlighet att få uppskov med betalningar för vatten-, avfalls- och 
fjärrvärmeavgifter. Detta innebär att om företaget har ett behov av uppskov så 
kontaktas Finspångs Tekniska Verks kundservice för att diskutera om det är 
förlängd betalningstid eller avbetalningsplaner som passar företaget bäst.  

Möjlighet att korta betaltiden till leverantörer och kunder till kommunen för 
att bidra till att stärka företagens likviditet. Leverantörer och kunder som 
påverkas ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar 
kommunens ekonomi-och styrningsavdelningen för att få hjälp med snabbare 
betalning eller uppskov. 

Företagare som hyr lokaler eller är kund hos något av Finspångs kommuns bolag 
kan kontakta sin motpart för en diskussion om ett eventuellt anstånd. 
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Kommunala tillståndsavgifter för till exempel uteserveringar och avgifter för 
markupplåtelser är sedan tidigare avgiftsfria i Finspång.  

Under hösten har det varit få näringsidkare som kontaktat Finspångs kommun för 
anstånd eller snabbare hantering de flesta hörde av sig i början av pandemin.  

För de kommunala bolagens ser det olika ut vad som efterfrågats och beviljats. 

 

Finspångs kommun har beviljat: 

 Snabbare betalning än 30 dagar till leverantör för 2 leverantörer som avser 6 
fakturor för totalt 65tkr 

 Anstånd med faktura till kund för 11 kunder som avser 12 fakturor för 
totalt 360tkr 

 Amorteringsfritt-borgensåtagande för två lån för 6 månader 

 Kommunen har också gett hyresnedsättning till hyresgäster, med bidrag till 
50% från staten. Det gäller för 3 kunder, 232 tkr varav hälften återsökts från 
Boverket. 
 

FFIA har beviljat: 

 Ingen leverantör har fått snabbare betalning än 30 dagar till leverantör 

 Anstånd med betalning: 2 st kunder har beviljats för totalt 16 tkr 

 Hyresnedsättning för 5 kunder. Totalt 33 tkr avsåg april-juni varav hälften 
återsökts från Boverket.  
 

Vallonbygden har beviljat: 

 Snabbare betalning än 30 dagar till leverantör: Inga ansökningar 

 Anstånd med betalning: Inga ansökningar 

 Annat: Vallonbygden har tidigarelagt underhåll med minst 6 månader samt 
ökat på investeringar för 2020 med ca 20 miljoner. Det har fördelat sig med 
ca 3 miljoner markjobb och 17 miljoner byggprojekt. 
 

Finspångs Tekniska verk har beviljat: 

 Finspångs Tekniska Verk har betalat snabbare än förfallodatum till 38 
leverantörer som avser 300 fakturor till ett totalt belopp av 4 202 tkr. 
Gällande leverantörer så har vi kortat ner betalningsvillkoret för 
Finspångsbaserade företag från 30 till 15 dagar. Sen har vi kanske inte alltid 
lyckats hantera den betalningstiden i och med vår interna hantering. Men 
tidigare än 30 dagar har vi betalat. 

 Finspångs Tekniska verk har inte fått några förfrågningar om anstånd med 
fakturor. En kund har begärt 60 dagars betalningsvillkor och beviljats det.  
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2020-10-20  3 (3)  

Dnr KS.2020.0928  

  

 

 

Finet har beviljat: 
 
Finet har inte beviljat anstånd eller betalat tidigare till leverantörer som stöd till det 
lokala näringslivet. 

  

Förslag till beslut: 
 

1. Att föreslå att stödåtgärder till lokala näringslivet p.g.a. coronapandemi 
upphör 2020-12-31 
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Linda Johansson 

2020-11-11  1 (1) 

Dnr KS.2020.1210 

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

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

Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa, de av 
kommunfullmäktige fastställda, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 
Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och 
rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

En riskbedömning görs utifrån externa risker, interna risker och verksamhetsrisker. 
Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera 
eller i vissa fall eliminera risker. 

Internkontrollplan 2021 

Inför 2021 års internkontrollplan har alla sektorer gjort en översyn av risker och 
kontroller i sina planer och gjort vissa justeringar och kompletteringar.  

Planen bygger som tidigare år på väsentlighets- och riskanalys, samt på de kritiska 
områden som löpande identifieras i verksamheten. En del kontrollmoment 
rapporteras enbart till närmast ansvarig chef. Dessa kontrollmoment berör i första 
hand administrativa eller ekonomiska rutiner/processer. Centrala politiska uppdrag 
som rör budget strategisk plan samt verksamhetens utveckling i övrigt ska däremot 
rapporteras till kommunstyrelsen. Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet 
och tillämpningsanvisningar, alltid rapporteras till kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

1. Att fastställa internkontrollplanen för 2021.
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2021 2020-11-16

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod
Sista inl.dag 

ärende till KS
När rapporteras

Rapporteras 

till

 kontrollen?

Februari
Sektor Utbildning Behörighet till gymnasiet 

från grundskola och IM

Elever är ej behöriga till gymnasiet Behörighet till gymnasiet Höstterminen 2020 21 jan Februari KS

Sektor Utbildning Meritvärde år 9 Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen 2020 21 jan Februari KS

Sektor Utbildning Grundsärskolans resultat Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen 2020 21 jan Februari KS

Sektor Utbildning Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola

Omfattande frånvaro Sammanställning och redogörelse gällande 

bristande närvaro terminsvis

Höstterminen 2020 21 jan Februari KS

Sektor Utbildning Anmälan kränkande 

behandling till Finspångs 

kommun och till barn- och 

elevombudet

 Barn och elever blir kränkta, bristande 

kvalitet i verksamheten

Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Juli-dec 2020 21 jan Februari KS

Sektor Utbildning Lärarbehörighet Lärare undervisar i fel ämnen Sammanställning av statistik Höstterminen 2020 21 jan Februari KS

Lärare saknare lärarexamen Sammanställning av statistik Höstterminen 2020 21 jan Februari KS

Sektor vård och omsorg Biståndsbedömning Beslut enlit SOL verkställs inte inom 

lagstadgad tid 

Kontroll att beviljade insatser verkställs och 

följs upp inom lagstadgad tid

juli-dec 2020 21 jan Februari KS

Sektor vård och omsorg Klagomål, utredning och 

anmälan Lex Sarah och Lex 

Maria

Åtgärder vidtas inte. Uppföljning av klagomål,utredning och 

anmälan Lex Sarah och Lex Maria

juli-dec 2020 21 jan Februari KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Individer lever med ekonomiskt bistånd Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

juli-dec 2020 21 jan Februari KS

Sektor social omsorg Skyddsbedömning vid 

anmälningar barn och 

unga

Barn far illa Andel gjorda skyddbedömningar inom 

lagstadgad tid och med vilken kvalitet de är 

gjorda.

juli- dec 2020 21 jan Februari KS

Sektor social omsorg Uppföljning av Lex Sarah 

och Lex Maria

Beslutade åtgärder vidtas inte Granskning att beslutade åtgärder verkställs Jan-dec 2020 21 jan Februari KS

Sektor social omsorg Ej verkställda beslut Brukare får inte den insats som är beviljad Kontroll att beviljade insatser verkställs Okt-dec 2020 21 jan Februari KS och KF

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Juni-dec 2020 21 jan Februari KS
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2021 2020-11-16

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod
Sista inl.dag 

ärende till KS
När rapporteras

Rapporteras 

till

 kontrollen?

Mars
Sektor Utbildning Uppföljningsansvar Ungdomar i ålder 16-20, 

skolgång/sysselsättning inte är känd

Uppföljning ungdomar 16-20 år Juli- dec 2020 11 mars Mars KS

Sektor Samhällsbyggnad Handlingsplan LSO Fastställda mål enligt handlingsplan uppnås 

ej

Uppföljning av fastställd plan och 

genomförda åtgärder

Jan-dec 2020 11 mars Mars KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål 11 mars Mars KS

Ledningsstaben Politisk styrning Att prioriterade uppdrag inte genomförs 

enligt plan

Analys av uppdragsuppfyllelse prioriterade 

uppdrag

11 mars Mars KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Okt-dec 2020 11 mars Mars KS

April
Ledningsstaben Sjukfrånvaro  Risk att sjukfrånvaron ökar Långtidsfrånvaro, genomlysning 

korttidsfrånvaro

Jan-dec 2020 25 mars April KS

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse Risk för allt för stor arbetsbörda Mätning mertid, övertid, timanställningar 

och månadsanställningar

Jan-dec 2020 25 mars April KS

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse  Risk för alltför stor personalomsättning Personalomsättning Jan-dec 2020 25 mars April KS

Ledningsstaben Personalförsörjning Att organisationen inte har rätt kompetens Tillsvidareanställda per yrkeskategori Jan-dec 2020 25 mars April KS

Ledningsstaben Personalförsörjning Svårt/omöjligt att rekrytera och behålla 

personal inom bristyrken

Kartläggning av bristyrken Jan-dec 2020 25 mars April KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att verksamhetsmål inte nås Genomgång av verksamhetsmål 25 mars April KS

Ledningsstaben Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte verkställs Genomgång av politiska uppdrag 25 mars April KS

Maj
Sektor Samhällsbyggnad Uppföljning 

detaljplanearbete

Brist på planlagd mark Redovisning av beslutade detaljplaner. 6 maj Maj KS

Sektor social omsorg Ej verkställda beslut Brukare får inte den insats som är beviljad Kontroll att beviljade insatser verkställs Jan-mars 2021 6 maj Maj KS, KF

Ledningsstaben Migrationsrelaterade 

intäkter och kostnader

Att statsbidragen inte täcker kostnaderna för 

den verksamhet som bedrivs

Uppföljning av statsbidragen från 

migrationsverket

Jan-dec 2020 6 maj Maj KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Jan-mars 2021 6 maj Maj KS

Juni
Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål 20 maj Juni KS
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2021 2020-11-16

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod
Sista inl.dag 

ärende till KS
När rapporteras

Rapporteras 

till

 kontrollen?

September
Sektor Utbildning Anmälan kränkande 

behandling till Finspångs 

kommun och till barn- och 

elevombudet

Barn och elever blir kränkta, bristande 

kvalitet i verksamheten

Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Jan-juni 2021 2 sept September KS

Sektor Utbildning Uppföljning av 

vuxenutbildningens 

utbildningar

 Uppföljning av betyg, genomströmning Måluppfyllelse Vårterminen 2021 2 sept September KS

Sektor Utbildning Uppföljningsansvar  Ungdomar i ålder 16-20, 

skolgång/sysselsättning inte är känd

Uppföljning ungdomar 16-20 år Jan-juni 2021 2 sept September KS

Sektor Utbildning Betygsstatistik för 

gymnasieskolans 

nationella program, 

 Uppföljning av betyg, elevgenomströmning Sammanställning Vårterminen 2021 2 sept September KS

Sektor Utbildning Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola

 Omfattande frånvaro Sammanställning och redogörelse gällande 

bristande närvaro terminsvis

Vårterminen 2021 2 sept September KS

Sektor Utbildning Betyg i alla ämnen åk 9  Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Vårterminen 2021 2 sept September KS

Sektor Utbildning Betygsstatistik för vt 

grundskolan åk 6-9

 Bristande måluppfyllelse Sammanställning Vårterminen 2021 2 sept September KS

Sektor Utbildning Behörighet till gymnasiet 

från grundskola och IM

 Elever är ej behöriga till gymnasiet Behörighet till gymnasiet Vårterminen 2021 2 sept September KS

Sektor vård och omsorg Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria

Åtgärder vidtas inte. Uppföljning av klagomål,utredning och 

anmälan Lex Sarah och Lex Maria

Jan-juni 2021 2 sept September KS

Sektor vård och omsorg Biståndsbedömning Beslut enlit SOL verkställs inte inom 

lagstadgad tid 

Kontroll att beviljade insatser verkställs och 

följs upp inom lagstadgad tid

Jan-juni 2021 2 sept September KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Individer lever med ekonomiskt bistånd Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

Jan-juni 2021 2 sept September KS

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Jan-juni 2021 2 sept September KS

Sektor social omsorg Skyddsbedömning vid 

anmälningar barn och 

unga

Barn far illa Andel gjorda skyddbedömningar inom 

lagstadgad tid och med vilken kvalitet de är 

gjorda.

Jan-juni 2021 2 sept September KS
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2021 2020-11-16

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod
Sista inl.dag 

ärende till KS
När rapporteras

Rapporteras 

till

 kontrollen?

Sektor social omsorg Ej verkställda beslut Brukare får inte den insats som är beviljad Kontroll att beviljade insatser verkställs April-juni 2021 2 sept September KS och KF

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning April-juni 2021 2 sept September KS

Oktober
Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål 7 okt Oktober KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att verksamhetsmål inte nås Genomgång av verksamhetsmål 7 okt Oktober KS

Ledningsstaben Sjukfrånvaro  Risk att sjukfrånvaron ökar Långtidsfrånvaro, genomlysning 

korttidsfrånvaro

Jan-aug 2021 7 okt Oktober KS

November
Ledningsstaben Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte verkställs Genomgång av politiska uppdrag 3 nov November KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Juli-sept 2021 3 nov November KS

Sektor social omsorg Ej verkställda beslut Brukare får inte den insats som är beviljad Kontroll att beviljade insatser verkställs Juli-sept 2021 3 nov November KS och KF

Sektor Samhällsbyggnad Uppföljning 

detaljplanearbete

Brist på planlagd mark Redovisning av beslutade detaljplaner. 3 nov November KS

December
Ledningsstaben Nämndadministration Bristande underlag/kvalitet för beslut i 

beredning och tjänsteskrivelser

Uppföljning av underlag/kvalitet för beslut 18 nov December KS

År 2022:
Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Okt-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor Utbildning Kvalitetsrapport för sektor 

utbildning

Brist på styrning Uppföljning och analys av det systematiska 

kvalitetsarbetet

Föregående läsår Febr 2022 KS

Sektor Utbildning Behörighet till gymnasiet 

från grundskola och IM

Elever är ej behöriga till gymnasiet Behörighet till gymnasiet Höstterminen 2021 Febr 2022 KS

Sektor Utbildning Meritvärde år 9 Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen 2021 Febr 2022 KS

Sektor Utbildning Grundsärskolans resultat Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen 2021 Febr 2022 KS

Sektor Utbildning Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola

Omfattande frånvaro Sammanställning och redogörelse gällande 

bristande närvaro terminsvis

Höstterminen 2021 Febr 2022 KS
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2021 2020-11-16

Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod
Sista inl.dag 

ärende till KS
När rapporteras

Rapporteras 

till

 kontrollen?

Sektor Utbildning Anmälan kränkande 

behandling till Finspångs 

kommun och till barn- och 

elevombudet

 Barn och elever blir kränkta, bristande 

kvalitet i verksamheten

Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Juli-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor Utbildning Lärarbehörighet Lärare undervisar i fel ämnen Sammanställning av statistik Höstterminen 2021 Febr 2022 KS

Lärare saknare lärarexamen Sammanställning av statistik Höstterminen 2021 Febr 2022 KS

Sektor Utbildning Kvalitetsrapport för sektor 

utbildning

Brist på styrning Uppföljning och analys av det systematiska 

kvalitetsarbetet

Föregående läsår Febr 2022 KS

Sektor vård och omsorg Biståndsbedömning Beslut enlit SOL verkställs inte inom 

lagstadgad tid 

Kontroll att beviljade insatser verkställs och 

följs upp inom lagstadgad tid

juli-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor vård och omsorg Klagomål, utredning och 

anmälan Lex Sarah och Lex 

Maria

Åtgärder vidtas inte. Uppföljning av klagomål,utredning och 

anmälan Lex Sarah och Lex Maria

juli-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Individer lever med ekonomiskt bistånd Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

juli-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor social omsorg Skyddsbedömning vid 

anmälningar barn och 

unga

Barn far illa Andel gjorda skyddbedömningar inom 

lagstadgad tid och med vilken kvalitet de är 

gjorda.

juli-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor social omsorg Uppföljning av Lex Sarah 

och Lex Maria

Beslutade åtgärder vidtas inte Granskning att beslutade åtgärder verkställs Jan-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor social omsorg Ej verkställda beslut Brukare får inte den insats som är beviljad Kontroll att beviljade insatser verkställs Okt-dec 2021 Febr 2022 KS och KF

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Juni-dec 2021 Febr 2022 KS

Sektor Samhällsbyggnad Handlingsplan LSO Fastställda mål enligt handlingsplan uppnås 

ej

Uppföljning av fastställd plan och 

genomförda åtgärder

Jan-dec 2021 Mars 2022 KS

Sektor Utbildning Uppföljningsansvar Ungdomar i ålder 16-20, 

skolgång/sysselsättning inte är känd

Uppföljning ungdomar 16-20 år Juli- dec 2021 Mars 2022 KS
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Internkontroll 

"Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där 
det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser." 

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 
Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

En bra internkontroll kännetecknas av följande: 

i Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning. 
i En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten. 
i Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas. 
i Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar. 
i Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister. 

Finspångs kommuns internkontrollplan 2016 sammanfattas i en övergripande plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även sektorsspecifika 
internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt 
oavsett verksamhetsinriktning. De sektorsspecifika internkontrollplanerna skall ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. 

Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en 
naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje sektor har 
dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. 

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett 
dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat kommunens strategiska planer och balanserade styrkort. Det är viktigt att arbetet 
med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. I de fall det görs stickprovskontroller skall dessa dokumenteras enligt en 
gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. Finspångs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt 
överenskommen tidplan. 
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Kontrollmiljö 

i Hur samverkar vi? 
i Har vi rätt kompetens? 
i Hur ser de sociala relationerna ut? 
i Hur fungerar dialogen om problem? 
i Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer? 

En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll. 

Riskanalys 

En riskbedömning görs i tre steg: 

1. Kartlägga vilka risker som finns. 
Vilka rutiner/processer får inte gå fel? 

2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för relevanta rutiner/processer. 
3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt? 

Externa risker: 

i På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i ekonomi, politik, teknik och näringsliv? 
i Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt? 
i Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige? 
i Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen? 

Interna risker: 

i Kan vi lita på den information vi har tillgång till? 
i Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stöldbegärliga tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier) 
i Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.? 
i På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring den interna kontrollen? 

Verksamhetsrisker: 

i Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål? 
i På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet? 
i Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till "rätt" kostnad? 
i Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk: Betalar egna 
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räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till närstående etc.) 

Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning 

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma. 
2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris: 

 

Konsekvens     

4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet -> 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 – Sannolik 

 
Konsekvens 

4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 
3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.) 
2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.) 
1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.) 

Sannolikhet 

4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 
3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 
2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 
1: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå 

Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Finspångs kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas in 
för att få fram en samlad riskbedömning. 
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Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i 
Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål. 

En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl 
fungerande organisation förutsätter: 

i en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning 
i tydliga och mätbara mål och regelverk 
i dokumenterade rutinbeskrivningar 
i en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar 

För att lyckas i arbetet med intern kontroll krävs följande: 

i en genomtänkt riskkartläggningsprocess samt en väsentlighets- och riskbedömning 
i ett vidgat perspektiv på intern kontroll 
i få med politikerna "på tåget" 
i låt politikerna ta del av väsentlighets- och riskbedömningen 
i inkludera andra än ekonomer 
i tillvarata teknikens möjligheter 
i information och utbildning 
i översyn av policydokument och regler 
i hitta en bra struktur för återrapportering 
i Ha tålamod! 
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Ledningsstaben 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Inköp/betalningar  Att vi bryter mot 
leverantörsavtal 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Att vi inte bryter 
mot leverantörs-
avtal 

Stickprov av inköp 
av vissa varor/ 
tjänster från 
leverantörer 
utanför avtal. 

Sektorchef Oktober 

IT  Produktionsbortfall 
på grund av avbrott 
i IT-tjänster 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Incidentrapporter Incidentrapporter 
vid avbrott, årsvis 
sammanställning 

Sektorchef December 

Delegation  Brister i rutiner 
samt att rutiner inte 
efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång rutiner Stickprov Sektorchef Februari 

Intern revision HSA, 
Internrevision SITHS 

 Felaktig 
systembehörighet i 
förhållande till tjänst 

2. Mindre 
sannolik 

4. Allvarlig 8 Systembehörighet Revisionskontroll Sektorchef December 

 Utfärdande av 
felaktig ID-handling 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Utfärdande av ID-
handling 

Revisionskontroll Sektorchef Januari 

Upphandling  Att otillåten 
direktupphandling 
sker 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Otillåten 
direktupphandling 

Genomgång av 
föregående års 
reskontra 

Sektorchef Oktober 

Avtal  Att avtalsarkivet 
inte är uppdaterat/ 
brister i bevakning 

2. Mindre 
sannolik 

3. Kännbar 6 Genomgång rutiner 
hantering avtal 

Stickprov 
/genomgång rutiner 

Sektorchef Juni 

GDPR  Felaktig hantering 
av personuppgifter 
enligt GDPR 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontroll att 
personuppgifts-
/biträdesavtal finns 

Incidentrapporter 
vid avvikelse 

Sektorchef Januari 
April 
Augusti 
Oktober 

Hantering av leasingbilar  Att skador på bilar 
inte anmäls till 
försäkringsbolaget 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Skadeanmälningar Löpande kontroller 
både vid daglig 
uthyrning samt vid 
avtalets utgång 

Sektorchef November 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

 Att leasingbilar körs 
för mycket/för lite 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av antal 
mil/bil 

Stickprov en gång 
per år av leasing- 
bilarna samt efter 
30 månader 

Sektorchef November 

Politisk styrning  Att prioriterade 
uppdrag inte 
genomförs enligt 
plan 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Analys av 
uppdragsuppfyllelse 
prioriterade 
uppdrag 

Analys av 
uppdragsuppfyllelse 

KS Mars 

Faktureringar  Att faktureringar 
drar ut på tiden och 
att moms faktureras 
rätt 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Faktureringar Stickprov av minst 
10 kundfakturor/ 
sektor under 
perioden jan-sept 

Sektorchef Oktober 

 Att kundfakturor 
inte betalas i tid 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Efterlevnad av 
kravrutin - skickas 
betalnings-
påminnelser och 
inkassokrav 
kontinuerligt 

Årlig 
sammanställning 

Sektorchef Februari 

Uppföljning av andel 
krav och andel 
inkasso 

Årlig 
sammanställning 

Sektorchef Februari 

Personalförsörjning  Att organisationen 
inte har rätt 
kompetens 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Tillsvidareanställda 
per yrkeskategori 

Sammanställning 
och analys i 
samband med 
årsredovisning 

KS April 

 Svårt/omöjligt att 
rekrytera och 
behålla personal 
inom bristyrken 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kartläggning av 
bristyrken 

Årlig identifiering 
och kartläggning av 
bristyrken i 
samband med 
årsredovisning. 

KS April 

Styrdokument  Att styrdokument 
inte hålls 
uppdaterat/inte 
efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppdatering/ 

efterlevnad av 
styrdokument 

Årlig genomgång Sektorchef Februari 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Hantering av hand- 
respektive dagskassor 

 Att handkassor 
hanteras och 
handhas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 
genomgång av 
handkassor 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

 Att dagskassor 
hanteras och 
redovisas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 
genomgång av 
redovisningen av 
dagskassor 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

Klagomål och synpunkter  Brister i 
kvalitetssäkring/verk
samhetsutveckling 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning 
klagomålshantering 

Sammanställning 
och analys av 
inkomna klagomål/ 
synpunkter 

Sektorchef Februari 

Allmänna handlingar  Handlingar lämnas 
inte ut skyndsamt 

2. Mindre 
sannolik 

3. Kännbar 6 Tid för utlämning av 
handlingar 

Årlig uppföljning av 
tid för utlämning av 
handlingar 

Sektorchef December 

 Handlingar hittas 
inte 

2. Mindre 
sannolik 

3. Kännbar 6 Genomgång av antal 
handlingar 

Årlig uppföljning av 
antal handlingar 

Sektorchef December 

Sjukfrånvaro  Att sjukfrånvaron 
ökar 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Långtidsfrånvaro, 
sjukfrånvaro 

Uppföljning av 
personalstatistik 
två gånger per år i 
samband med 
tertial 2 och 
årsredovisning. 

KS April 
Oktober 

Tillgång på likvida medel  Att det inte finns 
medel till 
kommande 
utbetalningar 

2. Mindre 
sannolik 

4. Allvarlig 8 Likviditetsupp-
följning 

Uppföljning av 
likviditeten 
kvartalsvis i 
efterskott 

KS Mars 
Maj 
September 
November 

Arbetstillfredsställelse  Risk för allt för stor 
arbetsbörda 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Mätning mertid, 
övertid, 
timanställningar och 
månadsanställningar 

Sammanställning 
och analys i 
samband med 
årsredovisning. 

KS April 

 Risk för alltför stor 
personalomsättning 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Personalomsättning Sammanställning 
och analys i 
samband med 
årsredovisning. 

KS April 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Migrationsrelaterade 
intäkter och kostnader 

 Att statsbidragen 
inte täcker 
kostnaderna för den 
verksamhet som 
bedrivs 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning av 
statsbidragen från 
migrationsverket 

Årlig 
sammanställning 

KS Maj 

Nämndadministration  Bristande 
underlag/kvalitet för 
beslut i beredning 
och tjänste-
skrivelser 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 
underlag/kvalitet för 
beslut 

Dialog med 
Kommunstyrelsen 

KS December 

Driftentreprenad Arena 
Grosvad 

 Uppföljning av 
gällande avtal 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Avtalstrohet Uppföljningsträffar 
med Medley 

Sektorchef Maj 

Löneutbetalning  Felaktig lön betalas 
ut 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll felaktiga 
löner 

Stickprov och 
uppföljning av 
felaktiga löner 

Sektorchef Mars 
September 

Arkivering av underlag  Felaktig hantering 
av underlag för 
reseersättningar 
och utlägg. 

2. Mindre 
sannolik 

3. Kännbar 6 Att underlag för 
reseersättningar 
och utlägg arkiveras 

Stickprov 
kvartalsvis 

Sektorchef Januari 
April 
Augusti 
Oktober 

Föreningsbidrag och 
kulturbidrag 

 Uppföljning av 
utbetalningar till 
föreningar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att utbetalningar 
görs till rätt 
förening inom 
fritidsverksamhet 
och kulturbidrag 

Stickprov av 
föreningsbidrag 
och kulturbidrag 

Sektorchef Maj 

Bidragsansökningar  Att bidrag söks av 
fel person och att 
rätt bidrag söks 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Bidragsansökningar Årlig 
genomgång/sektor 

Sektorchef Oktober 

Budget/strategisk plan  Att ekonomiska mål 
inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 
ekonomiska mål 

Sker i tertial 1 och 
2 samt i 
årsredovisningen. 

KS Mars 
Juni 
Oktober 

 Att verksamhetsmål 
inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 
verksamhetsmål 

Sker i tertial 2 
samt i 
årsredovisningen. 

KS April 
Oktober 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Politiska beslut  Att politiskt fattade 
beslut inte 
verkställs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång av 
politiska uppdrag 

Genomgång av 
politiska uppdrag 
okt 2020-mars 
2021 samt april-
sept 2021. 

KS April 
November 

Hantering av företagskort  Att företagskort 
hanteras felaktigt 
vid redovisning av 
köp 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Redovisning av köp 
med företagskort 

Granskning av 
samtliga kortköp 
jan-oktober 

Sektorchef November 
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Sektor Utbildning 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Samlad kvalitetsrapport 
för sektor utbildning 

 Brist på styrning 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Uppföljning och 
analys av det 
systematiska 
kvalitetsarbetet 

Huvudrapport för 
sektor utbildning. 

KS Februari 

Behörighet till gymnasiet  Elever är ej 
behöriga till 
gymnasiet 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Behörighet till 
gymnasiet från 
grundskola och IM 

Sammanställning av 
betygskatalog för 
vt och ht 

KS Februari 
September 

Meritvärde år 9  Bristfällande 
måluppfyllelse år 9 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Måluppfyllelse år 9 Sammanställning av 
betygskatalog för 
ht 

KS Februari 

Betyg i alla ämnen år 9  Bristfällande 
måluppfyllelse år 9 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse år 9 Sammanställning av 
betygskatalog vt 

KS September 

Grundsärskolans resultat  Bristfällande 
måluppfyllelse 
grundsärskolan 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Måluppfyllelse 
grundsärskolan 

Sammanställning av 
resultat för ht 

KS Februari 

Anmälan kränkande 
behandling till Finspångs 
kommun och till barn- 
och elevombudet 

 Barn och elever blir 
kränkta, bristande 
kvalitet i 
verksamheten 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning av 
anmälan kränkande 
behandling till 
Finspångs kommun 
och till barn- och 
elevombudet 

Sammanställning 
och analys av 
incidentrapport-
ering till huvudman 
genom systemet 
PMO, genom 
klagomålsrutinen. 

KS Februari 
September 

Skolfrånvaro grundskola 
och gymnasieskola 

 Bristande närvaro 1. Osannolik 4. Allvarlig 4 Sammanställning 
och redogörelse 
gällande bristande 
närvaro terminsvis 

Genom systemet 
PMO, 
Sammanställning 
för vt och ht 

KS Februari 
September 

Betygsstatistik för 
gymnasieskolans 
nationella program,   
elevgenomströmning IM 

 Uppföljning av betyg 
nationella program, 
elevgenom-
strömning IM 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Uppföljning av betyg 
nationella program, 
elevgenom-
strömning IM 

Sammanställning vt KS September 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Uppföljning av 
vuxenutbildningens 
utbildningar 

 Uppföljning av 
vuxenutbildningens 
utbildningar 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Uppföljning av 
vuxenutbildningens 
utbildningar 

Sammanställning vt KS September 

Betygsstatistik för 
vårterminen grundskolan 
åk 6,7,8,9. 

 Bristande 
måluppfyllelse 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse 
grundskolan åk 
6,7,8,9 

Sammanställning vt KS September 

Uppföljningsansvar  Ungdomar i ålder 
16-20, 
skolgång/syssel-
sättning inte känd 

2. Mindre 
sannolik 

3. Kännbar 6 Uppföljning 
ungdomar 16-20 år 

Sammanställning KS Mars 
September 

Lärarbehörighet  Lärare saknar 
lärarexamen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Behöriga lärare Sammanställning 
statistik ht 

KS Februari 

 Lärare undervisar i 
fel ämnen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att undervisning 
sker av behöriga 
lärare i ämnet 

Sammanställning av 
statistik ht 

KS Februari 
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Sektor Samhällsbyggnad 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Resursbrist på 
nyckelpersoner i 
kommunen 

 Försvårar 
efterlevande och 
framtagandet av 
strategiska planer 
samt verkställighet 
av beslutade 
aktiviteter 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning av 
framtagandet av 
planer enligt beslut. 
Finns projekt-
ansvariga vid stora 
projekt. 

Avstämning av 
framtagandet av 
planer med 
tidsplan. 

Sektorchef April 
Augusti 

Handlingsplan LSO  Fastställda 
prestationsmål 
enligt handlingsplan 
uppnås inte. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 
fastställda planer 
och genomförda 
åtgärder. 

Redovisning hur 
efterlevande av 
fastställda mål sker. 

KS Mars 

Gällande internavtal finns 
mellan köpare och säljare 

 Otydlighet i interna 
överenskommelser. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Avtal tecknas med 
varje köpare 

Redovisning av 
antal tecknade 
avtal per enhet. 

Sektorchef April 
Augusti 

Uppföljning 
detaljplanearbete 

 Fastställda mål i ÖP 
uppnås inte. Brist på 
planlagd mark. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Uppföljning av 
fastställda mål i ÖP 
genom beslutade 
detaljplaner. 

Redovisning av 
beslutade 
detaljplaner. 

KS Maj 
November 

Följa upp planläget 
för kommunens 
detaljplaner samt 
hur många bostäder 
som de bedöms 
kunna ge 

Redovisning av 
planerade och 
pågående 
planärenden med 
prognostiserad 
tidsplan 

Sektorchef Januari 
Mars 
Maj 
Augusti 
Oktober 

Lokalresursförsörjning  Brist på godkända 
och 
verksamhetseffektiv
a lokaler. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Genomförda 
beslutade 
lokalinvesteringar 
enligt verksamhets-
plan och uppdrag 
från politiken. 

Sammanställning av 
återrapporterade 
investeringsprojekt 
innehållande 
avvikelser och 
analys. 

Sektorchef Maj 
September 
November 

Klimatanpassningsplan  Fastställda åtgärder 
i handlingsplan 
uppnås inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 
fastställda planer 

Redovisning hur 
efterlevande av 
fastställda mål sker. 

Sektorchef April 
Augusti 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

och genomförda 
åtgärder 

RSA-koppling mot 
Agenda 2030 

 Fastställda åtgärder 
i handlingsplan 
uppnås inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 
fastställda planer 
och genomförda 
åtgärder i 
jämförelse mot 
Agenda 2030. 

Redovisning hur 
efterlevande av 
fastställda mål sker. 

Sektorchef April 
Augusti 

Förvaltning av teknisk 
infrastruktur samt 
verksamhetsövergång av 
FTV till kommunen 

 Träffade 
avtal/överens-
kommelser följs inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång med 
Finspångs tekniska 
verk av uppdrag 
gällande innehåll, 
tidsplan och 
ekonomi. 

Uppföljning av 
planerad och 
genomförd 
verksamhets-
övergång och 
planerade uppdrag. 

Sektorchef Februari 
April 
Augusti 
September 

Färdiga detaljplaner 
för nybyggnation av 
bostäder. 

Uppföljning av antal 
färdiga detaljplaner 
i förhållande till 
strategisk plan. 

Sektorchef Februari 
April 
Augusti 
September 

Framtagande av 
verksamhetsplaner 

 Försvårar 
efterlevandet utifrån 
strategisk plan och 
verkställighet av 
beslutade 
aktiviteter. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Genomförda 
åtgärder utifrån 
beslutad 
verksamhetsplan 
och uppdrag från 
politiken. 

Redovisning av 
antal åtgärder 
utifrån antal 
uppdrag. 

Sektorchef April 
Augusti 

Genomförande bakre 
ledning 
Räddningstjänsten. 

 Risk att kunskapen 
om systemet och 
att teknisk 
utrustning inte är 
tillräckligt förberett. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontinuerlig 
genomgång av 
utrustning och 
system tillsammans 
med SOS och 
RTÖG. 

Kontroll vid övning 
samt vid test av 
systemet i form av 
provlarm. 

Sektorchef April 
Augusti 
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Sektor Vård och omsorg 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Följsamhet till Lag 
(2017:612) om 
samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och 
sjukvård 

 Brukare blir kvar i 
slutenvård 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Att vi inte har kvar 
brukare i slutenvård 
efter utskrivnings-
klar 

Följa statistik i 
Cosmic Link 

Sektorchef Januari 
September 

Läkemedelshantering  Patient får inte 
läkemedel enligt 
gällande ordination 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Följsamhet till 
gällande rutiner 
avseende 
läkemedelshantering 

Statistik och analys 
av avvikelser 
avseende 
läkemedel 

Sektorchef Januari 
September 

Dokumentation  Bristfällig och 
avsaknad av 
dokumentation 
enligt SOL och HSL 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Följsamhet till SOL 
och HSL gällande 
dokumentation 

Kvalitativ 
journalgranskning 
med hjälp av 
granskningsmall i 
es-maker 

Sektorchef Januari 
September 

Verksamhetssystem  Behörighet används 
felaktigt 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Att behörigheter i 
system inte används 
felaktigt 

Granskning av 
loggkontroller 

Sektorchef Januari 
September 

Klagomål, utredning och 
anmälan Lex Sarah och 
Lex Maria 

 Ej vidtagna åtgärder 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att klagomål, Lex 
Sarah och Lex Maria 
utreds samt att 
identifierade direkta 
och förebyggande 
åtgärder verkställs 

Sammanställning 
och granskning av 
periodens inkomna 
klagomål, Lex 
Sarah och Lex 
Maria 

KS Februari 
September 

Biståndsbedömning  Ej verkställda beslut 
inom lagstadgad tid 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Att beslut enligt 
SOL verkställs och 
följs upp inom 
lagstadgad tid 

- Statistik beviljade 
insatser (hur 
många beslut 
SÄBO) 
- Beläggningsgrad 
på SÄBO/korttids-
boenden 
- Antal brukare i 
kö till SÄBO 

KS Februari 
September 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Vård och 
omsorgsinsatser 

 Ej resurser att 
hantera ökade 
volymer 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Att vi har resurser 
att verkställa 
beviljade insatser 
enligt SOL 

Statistik av volymer 
inom verksamhets-
området hemtjänst 

Sektorchef Januari 
September 

 Trycksår 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Att trycksår inte 
uppstår i vård och 
omsorgsverk-
samheter 

Statistik av antal 
trycksår från 
avvikelsemodulen i 
procapita 

Sektorchef Januari 
September 

Följsamhet till 
hygiendirektiv 

 Smittspridning 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Att medarbetare 
inom vård och 
omsorg inte sprider 
smitta mellan 
brukare och 
enheter 

*Följsamhetsobser-
vationer genomförs 
av hygienombud 
enligt mall i es-
maker, rapporteras 
till MAS 
* Genomföra 
hygienrond 

Sektorchef Januari 
September 

Att medarbetare 
inom vård och 
omsorg inte sprider 
smitta mellan 
brukare och 
enheter 

Statistik på antal 
vårdsrelaterade 
infektioner tas från 
ur avvikelse-
systemet i 
procapita. 

Sektorchef Januari 
September 

 
 

 

197



 
Finspångs kommun, Internkontrollplan 2021 18(19) 

Sektor Social omsorg 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Utredningar barn och 
unga 

 Lagstadgad 
utredningstid hålls 
inte 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Sammanställning av 
utredningstider 

 KS Februari 
September 

Utredningar vuxna IFO  Utredningstider 
hålls inte (max 4 
mån förvaltningens 
målsättning) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Årsvis 
sammanställning av 
utredningstider 

 Sektorchef Februari 

Utredningar LSS/solpsyk  Utredningstider 
hålls inte (max 4 
mån förvaltningens 
målsättning) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Årsvis 
sammanställning av 
utredningstider 

 Sektorchef Februari 

Behörighet i 
verksamhetssystemen 
IFO och  VoO (LSS) 

 Obehöriga kommer 
in i systemen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Identifiera antal 
obehöriga i 
systemen 

Halvårsvis utdrag 
av behöriga i 
systemet. Lämnas 
till chef för 
avstämning. 

Sektorchef Februari 
September 

Journalanteckningar IFO 
& LSS/solpsyk 

 Dålig kvalitet på 
dokumentation och 
utebliven 
dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning 
journaler IFO och 
LSS/solpsyk 

Stickprov Sektorchef Februari 
September 

Genomförandeplaner 
(inkl vårdplaner 
placeringar) IFO & 
LSS/solpsyk 

 Genomförande-
planer upprättas 
inte eller är av dålig 
kvalitet 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 
genomförande-
planer 

Samtliga insatser 
och planer 
granskas 

Sektorchef Februari 
September 

Uppföljning av Lex Sarah 
och Lex Maria 

 Beslutade åtgärder 
vidtas inte. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning att 
beslutade åtgärder 
verkställs 

Sammanställning av 
åtgärder 

KS Februari 

Följsamhet till 
hygiendirektiv 

 Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hygien och 
följsamhets-
observationer 

Följsamhets-
observationer 
genomförs av 
hygienombud enligt 
mall i es-maker. 

Sektorchef Februari 
September 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Hur sker 
kontrollen? 

Rapporteras 
till 

När 
rapporteras 
kontrollen? 

Genomföra 
hygienrond. 

Anmälan om offentligt 
driven verksamhet 

 Verksamheter som 
bedrivs enligt SoL 
eller LSS anmäls 
inte till IVO eller 
ändrad situation 
anmäls inte 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Registrerade 
anmälningar jämförs 
med aktuell 
situation 

Registrerade 
anmälningar 
jämförs med 
aktuell situation 

Sektorchef Februari 

Ej verkställda beslut  Brukare får inte den 
insats som är 
beviljad 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll att 
beviljade insatser 
verkställs 

Granskning via 
verksamhets-
systemet 

KS 
KF 

Februari 
Maj 
September 
November 

Ekonomiskt bistånd  Att bistånd betalas 
till fel person och 
förskingring 

2. Mindre 
sannolik 

2. Lindrig 4 Mottagare av 
ekonomiskt bistånd 

Stickprov Sektorchef Februari 

 Individer lever med 
ekonomiskt bistånd 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Utvecklingen av 
antal bistånds-
mottagare och antal 
hushåll 

Sammanställning av 
statistik 

KS Februari 
September 

Skyddsbedömning vid 
anmälningar barn och 
unga 

 Barn far illa 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Andel gjorda 
skyddsbedömningar 
inom lagstadgad tid 
(24 h) och med 
vilken kvalitet de är 
gjorda. 

Sammanställning av 
antal skydds-
bedömningar 
utförda inom 
lagstadgad tid. 
Stickprov gällande 
kvalitet. 

KS Februari 
September 
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Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljönämndens taxa för bygglov enligt plan- 
och bygglagen 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden föreslår en övergång till ny konstruktion av taxa för 

bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Målet är en taxa som är långsiktigt 

hållbar, lätt att förstå och arbeta med samt bättre överensstämmer med faktiskt 

nerlagd tid. 

Syftet med en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet inom PBL är att 

kommunen ska få ersättning för sina kostnader i samband med sin myndighets-

utövning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen. Avgifterna tas ut med 

stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagen (2017:725). Enligt 

12 kap. 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 § inte vara en högre avgift än den 

genomsnittliga kostnaden för den typ av besked, beslut eller handläggning som 

avgiften avser. 

Nu gällande PBL-taxa, Kf § 16 2012-01-25, är baserad på Sveriges kommuner 

och regioners (SKR) underlag för konstruktion av taxa från 2011. Den är 

formelbaserad och utgår från area. Under 2014 gjorde SKR en större 

omarbetning av underlaget för PBL-taxa med syfte att få ett tydligare och mer 

transparent material. Avgifterna i det nya underlaget beräknas så att de motsvarar 

den genomsnittliga kostnaden för varje ärendetyp. 

I den nuvarande taxan har den sökande svårt att förutsäga eller beräkna sina 

kostnader i det enskilda ärendet och den är därför inte användarvänlig. Beräkning 

av avgiften görs i varje enskilt ärende vilket innebär ett extra arbetsmoment. 

Den nya taxans konstruktion är tydlig, lättanvänd och består av en ”fast prislista” 

och är därför mer medborgar- och företagsvänlig. Varje ärendetyp bär sin egen 

kostnad och är beräknad med genomsnittlig tidsåtgång multiplicerat med 

handläggningskostnad per timme.  

Den nya taxan innebär en viss tidsbesparing, eftersom det inte sker någon 

beräkning i det enskilda ärendet, vilket frigör tid som kan läggas på nämndens 

kärnverksamhet. I och med att varje ärendetyp bär sin egen kostnad blir den nya 

taxan mer rättvis. Analys av nuvarande taxa visar att det finns risk för att stora 
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ärenden delvis bekostar små ärenden och att vissa ärendetyper är 

underfinansierade.  

 

Utifrån nya modellen kommer vissa ärendetyper med låg avgift att få en relativt 

stor procentuell höjning. Exempelvis kommer småhusägare att få en ökad avgift 

för anmälningsärenden avseende tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av 

komplementbostadshus/ komplementbyggnader. Lovavgiften för nybyggnation 

av bostadshus ökar något för mindre hus, men är likvärdig för större hus. 

Avgiften för förhandsbesked, som är en lokaliseringsprövning av nya tomter, får 

en stor höjning. När det gäller andra typer av ärenden som exempelvis 

nybyggnation eller tillbyggnader inom industri/kontor/handel kommer dessa 

ärenden ofta få en lägre lovavgift.  

 

De beräknade avgifterna har även jämförts med sex närliggande eller liknande 

kommuner som använder sig av samma taxekonstruktion. Handläggningskostnad 

per timme variera mellan 960 - 1 250 kr för år 2020. Finspångs handläggnings-

kostnad per timme är beräknad till 1 040 kr och avser år 2021. Avgiftsnivån för 

Finspång ligger för de flesta ärendetyper i det mellersta eller nedre intervallet.  

 

Taxan kommer följas upp löpande utifrån genomsnittlig handläggningstid och 

vid behov föreslås justeras. Erfarenheter beträffande faktisk tid för handläggning 

och beräknad tid i taxan kommer att stämmas av. Faktorer som kan påverka 

tidsåtgången är bland annat effektivisering med högre grad av digitalisering och 

automatisering men även regeländringar. 

 

En bedömning av ekonomiska konsekvenser avseende bygg- och miljöenhetens 

intäkter för avgifter enligt PBL har gjorts. Analys har utförts genom en 

jämförelse av intäktsutfallet mellan nuvarande taxa och förslag till ny taxa 

utifrån ärendeflödet under första kvartalet 2020. Analysen visar att det nya 

taxeförslaget hade gett ett något högre utfall. Det nya förslaget till taxa gör även 

bygg- och miljöenheten mindre sårbar ekonomiskt då varje ärendetyp kan 

finansiera sig självt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta taxa för bygglov inom PBL-området 

2. Att taxan börjar gälla från och med 2021-03-01 
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Taxa för bygglov 

  Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xxx 
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Inledning 

Bakgrund 

För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kap. 8 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL, måste kommunens ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. 

Enligt 12 kap. 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 § inte överstiga kommunens 

genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabell 1-19. Beloppen i tabellerna har beräknats genom 

att en framräknad handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig 

tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 

Bygg- och miljönämnden obligatoriska rådgivningsverksamhet och allmänna 

övervakningsverksamhet ska vara skattefinansierad. Något lagstöd för att ta ut avgift för 

sådan verksamhet finns inte. 
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Taxebestämmelser 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna A1-A19 i kommunens beslut 

att anta taxan. 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

1. beslut om förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 

ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Allmänna bestämmelser 

2 § 

Beräkning av avgift 

Avgift enligt tabell 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av fastställda taxatabeller. 

Gällande taxa 
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Reducerad avgift vid justering av gällande lov 
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den 

tabell där åtgärden återfinns. Om bygg- och miljönämnden finner att det är motiverat med 

avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 25, 50 eller 75 %. 

Komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder vid nybyggnation av en- och 
tvåbostadshus 
Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell A1 räknas tillhörande 

komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan. 

Detsamma gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan som 

nybyggnaden av bostadshuset. 

Tidsbegränsade bygglov 
Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL) som för ett 

permanent bygglov för motsvarande åtgärd. 

Areabestämning 
Avgiften för lov beräknas efter byggnadstyp och tillämpliga fall bruttoarean (BTA) + 

öppenarea (OPA). I de fall där beräkning av byggnadsarea (BYA), BTA, OPA förekommer, 

används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 
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Timdebitering 
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 

framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 

ärendet. 

Handläggningskostnaden 
Handläggningskostnaden per timme är 1 040 kronor (år 2020) för ärenden avseende tabell A. 

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning  
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den 

handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att gå in i tabellen A17-A19. 

Tidsersättning 
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar bygg- och 

miljönämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning. 

3 § 

Ändring av taxan 

Indexreglering 
Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) reglera den fastställda 

handläggningskostnaden per timme med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i 

oktober månad. 

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. Ändrade belopp avrundas till 

närmaste 10-tal kronor. 

Höjning/sänkning av avgift 
Finner bygg- och miljönämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av 

avgiften, får nämnden för visst slag av ärende besluta om detta. 

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

4 § 

Betalning av avgift  

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/anmälare mot faktura när denne tillställts bygg- 

och miljönämndens beslut. 

För avräkning av i förskott inbetalda avgifter gäller att, om sökande så begär, ska nämnden 

återbetala avgifter för åtgärder som inte har vidtagits. De åtgärder som då kan bli aktuella är 

erlagd avgift för tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och utfärdande av 

slutbesked. I de fall beslutet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när beslutet har 

upphört att gälla. 

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt preskriptionslagen, vilket innebär att 

preskription sker efter tio år. 

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 
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Taxans ikraftträdande 

Denna taxa är antagen av kommunfullmäktige i Finspång den XX månad 2020, § YY.  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för ärenden som kommit in till 

nämnden från och med detta datum. 
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A Taxetabeller  

    

A 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader  

Ärendetyp Avgift 

A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus Planenligt 28 340 kr 

A 1.2 Liten avvikelse 31 460 kr 

A 1.3 Utanför planlagt område 35 360 kr 

A 1.4 Nybyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 16 640 kr 

A 1.5 Liten avvikelse 18 720 kr 

A 1.6 Utanför planlagt område 17 420 kr 

A 1.7 Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 7 540 kr 

A 1.8 Liten avvikelse 9 620 kr 

A 1.9 Utanför planlagt område 8 320 kr 

A 1.10 Nybyggnad av komplementbyggnad, mycket enkel  Planenligt 3 380 kr 

A 1.11 Liten avvikelse 5 460 kr 

A 1.12 Utanför planlagt område 3 380 kr 

A 1.13 Tillbyggnad, med tekniskt samråd Planenligt 17 160 kr 

A 1.14 Liten avvikelse 19 240 kr 

A 1.15 Utanför planlagt område 17 940 kr 

A 1.16 Tillbyggnad, utan tekniskt samråd Planenligt 7 540 kr 

A 1.17 Liten avvikelse 9 620 kr 

A 1.18 Utanför planlagt område 8 320 kr 

A 1.19 Tillbyggnad, mycket enkel Planenligt 3 380 kr 

A 1.20 Liten avvikelse 5 460 kr 

A 1.21 Utanför planlagt område 3 380 kr 

A 1.22 Ändring, med tekniskt samråd Planenligt 13 000 kr 

A 1.23 Liten avvikelse 15 080 kr 

A 1.24 Utanför planlagt område 13 780 kr 

A 1.25 Ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 6 500 kr 

A 1.26 Liten avvikelse 8 580 kr 

A 1.27 Utanför planlagt område 7 280 kr 

A 1.28 Ändring, mycket enkel Planenligt 2 340 kr 

A 1.29 Liten avvikelse 4 420 kr 

A 1.30 Utanför planlagt område 2 340 kr 

A 1.31 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus utöver det första, i en och samma 
ansökan (gruppbebyggelse) 

  50% av full avgift  

    

 

 

 

 

    

A 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller 
komplementbyggnader  
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Ärendetyp Avgift 

A 2.1 Nybyggnad  0-50 kvm (BTA+OPA), mycket enkel Planenligt 6 240 kr 

A 2.2 Liten avvikelse 8 320 kr 

A 2.3 Utanför planlagt område 8 320 kr 

A 2.4 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 19 760 kr 

A 2.5 Liten avvikelse 21 840 kr 

A 2.6 Utanför planlagt område 21 840 kr 

A 2.7 Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 10 920 kr 

A 2.8 Liten avvikelse 13 000 kr 

A 2.9 Utanför planlagt område 13 000 kr 

A 2.10 Nybyggnad 101-500  kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 30 160 kr 

A 2.11 Liten avvikelse 33 280 kr 

A 2.12 Utanför planlagt område 33 280 kr 

A 2.13 Nybyggnad 101-500  kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 16 120 kr 

A 2.14 Liten avvikelse 19 240 kr 

A 2.15 Utanför planlagt område 19 240 kr 

A 2.16 Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA), med teknsikt 
samråd 

Planenligt 51 480 kr 

A 2.17 Liten avvikelse 56 680 kr 

A 2.18 Utanför planlagt område 56 680 kr 

A 2.19 Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA), utan teknsikt 
samråd 

Planenligt 37 960 kr 

A 2.20 Liten avvikelse 43 160 kr 

A 2.21 Utanför planlagt område 43 160 kr 

A 2.22 Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 76 440 kr 

A 2.23 Liten avvikelse 81 640 kr 

A 2.24 Utanför planlagt område 81 640 kr 

A 2.25 Nybyggnad ≥5001 kvm (BTA+OPA) Planenligt 95 160 kr 

A 2.26 Liten avvikelse 100 360 kr 

A 2.27 Utanför planlagt område 100 360 kr 

A 2.28 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd Planenligt 17 680 kr 

A 2.29 Liten avvikelse 19 760 kr 

A 2.30 Utanför planlagt område 19 760 kr 

A 2.31 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd Planenligt 10 400 kr 

A 2.32 Liten avvikelse 12 480 kr 

A 2.33 Utanför planlagt område 12 480 kr 

A 2.34 Tillbyggnad 0-50 kvm (BTA+OPA), mycket enkel Planenligt 6 240 kr 

A 2.35 Liten avvikelse 8 320 kr 

A 2.36 Utanför planlagt område 8 320 kr 

A 2.37 Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 21 320 kr 

A 2.38 Liten avvikelse 23 400 kr 

A 2.39 Utanför planlagt område 23 400 kr 

A 2.40 Tillbyggnad 51-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 
 

Planenligt 13 000 kr 

A 2.41 Liten avvikelse 15 184 kr 

A 2.42 Utanför planlagt område 15 080 kr 
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A 2.43 Tillbyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA), med samråd Planenligt 30 160 kr 

A 2.44 Liten avvikelse 33 280 kr 

A 2.45 Utanför planlagt område 33 280 kr 

A 2.46 Tillbyggnad 101-500 kvm (BTA+OPA), utan samråd Planenligt 18 720 kr 

A 2.47 Liten avvikelse 21 840 kr 

A 2.48 Utanför planlagt område 21 840 kr 

A 2.49 Tillbyggnad > 501 kvm (BTA+OPA) Planenligt 40 560 kr 

A 2.50 Liten avvikelse 43 680 kr 

A 2.51 Utanför planlagt område 43 680 kr 

A 2.52 Fasadändring, med tekniskt samråd Planenligt 12 480 kr 

A 2.53 Liten avvikelse 14 560 kr 

A 2.54 Fasadändring, utan tekniskt samråd Planenligt 6 500 kr 

A 2.55 Liten avvikelse 8 580 kr 

A 2.56 Fasadändring, mycket enkel Planenligt 2 340 kr 

A 2.57 Liten avvikelse 4 420 kr 

A 2.58 All övrig ändring, med tekniskt samråd Planenligt 20 800 kr 

A 2.59 Liten avvikelse 22 880 kr 

A 2.60 Utanför planlagt område 22 880 kr 

A 2.61 All övrig ändring, utan tekniskt samråd Planenligt 11 440 kr 

A 2.62 Liten avvikelse 13 520 kr 

A 2.63 Utanför planlagt område 13 520 kr 

A 2.64 All övrig ändring, mycket enkel Planenligt 6 240 kr 

A 2.65 Liten avvikelse 8 320 kr 

A 2.66 Utanför planlagt område 8 320 kr 

    

    

A 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 

A 3.1 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan 

3 380 kr 

A 3.2 Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan 

6 500 kr 

A 3.3 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar 

520 kr 

    

    

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1  

Ärendetyp Avgift 

A 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

A 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar 

Timdebitering 
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A 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum 
som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

A 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och 
andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för 
varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

A 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn 

Timdebitering 

A 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) 
är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är 
mindre än kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har 
en vindturbin med en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

A 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 

    

    

A 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)  

Ärendetyp Avgift 

A 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd 

Planenligt 13 000 kr 

A 5.2 Liten avvikelse 15 080 kr 

A 5.3 Utanför planlagt område 15 080 kr 

A 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd 

Planenligt 6 760 kr 

A 5.5 Liten avvikelse 8 840 kr 

A 5.6 Utanför planlagt område 8 840 kr 

A 5.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av mur eller plank, mycket enkel 

Planenligt 3 380 kr 

A 5.8 Liten avvikelse 5 460 kr 

A 5.9 Utanför planlagt område 3 380 kr 

A 5.10 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt 
samråd 

Planenligt 13 000 kr 

A 5.11 Liten avvikelse 15 080 kr 

A 5.12 Utanför planlagt område 15 080 kr 

A 5.13 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 6 760 kr 

A 5.14 Liten avvikelse 8 840 kr 

A 5.15 Utanför planlagt område 8 840 kr 

A 5.16 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig 
ändring av transformatorstation 

Planenligt 5 200 kr 

A 5.17 Liten avvikelse 7 280 kr 

A 5.18 Utanför planlagt område 6 240 kr 

    

    

A 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov  

Ärendetyp Avgift 

A 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov    5 200 kr 
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A 7 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär  

Ärendetyp Avgift 

A 7.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 5 200 kr 

    

    

A 8 Anmälningspliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 10 400 kr 
A 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt 

samråd 
  3 120 kr 

A 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 

9 360 kr 

A 8.4 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900) har 
undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

3 640 kr 

A 8.5 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, med tekniskt 
samråd 

9 360 kr 

A 8.6 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens 
bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt 
samråd 

4 160 kr 

A 8.7 Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd 9 360 kr 

A 8.8 Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd 3 120 kr 

A 8.9 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd 8 320 kr 

A 8.10 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd 3 120 kr 

A 8.11 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, med tekniskt samråd 9 360 kr 

A 8.12 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, utan tekniskt samråd 3 120 kr 

A 8.13 Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 
byggnad eller inom en tomt, med tekniskt samråd 

9 360 kr 

A 8.14 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i 
en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd 

3 120 kr 

A 8.15 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, med tekniskt 
samråd 

10 400 kr 

A 8.16 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, utan tekniskt 
samråd 

4 160 kr 

A 8.17 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, med tekniskt 
samråd 

10 400 kr 

A 8.18 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första 
stycket 5 c plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, utan tekniskt 
samråd 

4 680 kr 

A 8.19 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd Timdebitering 
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A 8.20 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd Timdebitering 

A 8.21 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

10 400 kr 

A 8.22 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 720 kr 

A 8.23 Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, mycket enkel 

3 380 kr 

A 8.24 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

12 480 kr 

A 8.25 Uppförande eller tillbyggnad av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § 
plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

7 280 kr 

A 8.26 Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så 
att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
bygglagen 

9 880 kr 

A 8.27 Tillbyggnad av en/ tvåbostadshus som avses i 9 kap. 4b  § 1 st. 1 plan- och bygglagen, 
med tekniskt samråd 

10 920 kr 

A 8.28 Tillbyggnad av en/ tvåbostadshus som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, 
utan tekniskt samråd 

6 240 kr 

A 8.29 Tillbyggnad av en/ tvåbostadshus som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan- och bygglagen, 
mycket enkel 

3 380 kr 

A 8.30 Bygga sådan takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan- och bygglagen, utan tekniskt 
samråd 

4 680 kr 

A 8.31 Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, med tekniskt samråd 

10 400 kr 

A 8.32 Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus som avses i 9 kap. 4c § plan- och 
bygglagen, utan tekniskt samråd 

5 720 kr 

    

    

A 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd 11 440 kr 

A 9.2 Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd 5 720 kr 

A 9.3 Marklovpliktig åtgärd, mycket enkla 3 640 kr 

    

    

A 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov  

Ärendetyp Avgift 

A 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 14 560 kr 

A 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 6 240 kr 

A 10.3 Åtgärd som kräver rivningslov, mycket enkla 3 640 kr 

    

 

 

 

    

A 11 Förhandsbesked  

Ärendetyp Avgift 
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A 11.1 Förhandsbesked, en- och tvåbostadshus Inom planlagt område  14 040 kr 

A 11.2 Utanför planlagt område 18 720 kr 

A 11.3 Förhandsbesked, för byggnader/anläggningar som inte är 
en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnader 

Inom planlagt område  18 200 kr 

A 11.4 Utanför planlagt område 21 840 kr 

    

    

A 12 Villkorsbesked  

Ärendetyp Avgift 

A 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

    

    

A 13 Ingripandebesked  

Ärendetyp Avgift 

A 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

    

    

A 14 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)  

Ärendetyp Avgift 

A 14.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

I enlighet med 
tillämplig tabell 

A 14.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns 
i någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 

    

    

A 15 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder  

Ärendetyp Avgift 

A 15.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder   Timdebitering 

    

    

A 16 Avslag  

Ärendetyp Avgift 

A 16.1 Avslag   Avgift tas ut för ned-
lagt arbete i enlighet 
med tidsupp-
skattningen för 
tillämplig ärendetyp 

    

 
 

   

    

A 17 Avskrivning  

Ärendetyp Avgift 
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A 17.1 Avskrivning   Avgift tas ut för ned-
lagt arbete i enlighet 
med tidsupp-
skattningen för 
tillämplig ärendetyp 

    

    

A 18 Avvisning  

Ärendetyp Avgift 

A 18.1 Avvisning   Avgift tas ut för ned-
lagt arbete i enlighet 
med tidsupp-
skattningen för 
tillämplig ärendetyp 

    

A 19 Extra platsbesök och samråd  

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 3 120 kr 

A 19.2 Extra tekniskt samråd, utöver det första, per styck 4 120 kr 

A 19.3 Extra slutsamråd, utöver det första, per styck 4 120 kr 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

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

Kommunstyrelsen 

Rapportering av prioriterat uppdrag att ta fram förslag till 
riktlinjer för en CO2 fond – förslag till 
klimatväxlingssystem 

Beskrivning av ärendet 

Transporter står för en stor del av Sveriges växthusgasutsläpp. Kommunens 

registrerade resor i tjänst, inklusive drivmedelsförbrukning, orsakade år 2018 ett 

utsläpp om ca 525 ton koldioxid och år 2019 ett utsläpp om ca 550 ton. 

Kommunen har skrivit på Östgötautmaningen, en överenskommelse mellan 

Östergötlands kommuner att arbeta för att uppnå fossilbränslefria transporter 

senast 2030.   

Finspångs kommun har även egna mål gällande transporter och fossilfrihet. År 

2015 antog Finspångs kommun ett mål att inga fossila drivmedel ska användas i 

koncernens ägda och leasade fordon senast från 2025. För 

kommunorganisationens fordon finns ytterligare ett mål, att senast 2020 använda 

20 % mindre energi än 2008. Målet avser energimängden i inköpt drivmedel för 

transporter. Att uppnå en fossilbränslefri fordonsflotta i kommunens regi är en 

stor utmaning och 2019 låg den fossilfria drivmedel för enbart 8 % (i 

energianvändning) och energianvändningen hade minskat med bara drygt 5 %.  

Riktlinjer för resor och fordon antogs 2018 och har utgångspunkt i kommunens 

energiplan. Syftet med riktlinjerna är att bidra till omställningen samt minska 

antal körda km med bil (kommunens, leasade och privata) genom att öka andelen 

resor med kollektivtrafik och cykel. Flygresor ska ske enbart i undantagsfall och 

vid långa resor.  

För att skynda omställningen till fossilbränslefrihet beslutade kommunstyrelsen 

om ett prioriterat uppdrag att ta fram ett förslag till koldioxidfond. En 

koldioxidfond är en pott som betalas in till för koldioxidutsläpp orsakad i 

samband med resor i tjänst. Ett förslag till ett klimatväxlingssystem presenteras 

nedan. Att klimatväxla tjänsteresor innebär att det läggs en avgift på de 

tjänsteresor som drivs av fossilt bränsle och orsakar koldioxidutsläpp 

(koldioxidavgift). Medel samlas sedan i en koldioxidpott som sedan investeras i 

klimatprojekt inom den bidragande sektor.  

Förvaltningen förslår att en koldioxidpott används för redovisning av dessa 

medel istället för en koldioxidfond. En koldioxidpott ett enkelt sätt att redovisa 
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vad varje sektor har i sin redovisning, både vad som satts av till klimatpotten och 

kostnader för klimatsatsningar under innevarande år. En koldioxidfond däremot 

kräver extra beslut i kommunfullmäktige i de fall pengar ska överföras till 

nästkommande år. Beslutet innebär extra kostnader utöver fastställd budget 

vilket kan vara ett bekymmer i tider med budgetunderskott. Namnet 

klimatväxlingssystem är det som används i de flesta organisationer som infört ett 

sådant system.  

 

Klimatväxlingssystem – ett system för att ta ut en koldioxidavgift och för 

fördelning av insamlade medel som finns i koldioxidfonden.  

Koldioxidavgift – avgiften som tas för resor som innebär koldioxidutsläpp 

Koldioxidpott – potten där avgiften för koldioxidutsläpp från resor samlas.  

 

Förslag till klimatväxlingssystem  

Omfattning 

Ett klimatväxlingssystem införs 2021 som omfattar  

 Drivmedelsförbrukning i kommunens ägda eller leasade fordon som 

orsakar utsläpp av koldioxid  

 Resor med egen bil i tjänst (inklusive gruppen politiker, och exklusive 

grupperna uppdragstagare, förvaltare, familjehem). 

 Flygresor    

Nivå 

Avgiftsnivån föreslås vara 1 kr/kg koldioxid vid införandet. Nivån höjs sedan 

vartannat år med 50 %. Nivån kommuniceras till verksamheter som en procent 

påslag på kostnaden. 

Administration och fördelning 

Följande föreslås för administration och fördelning. Klimatväxlingssystemet 

administreras centralt av kommunens hållbarhetsstrateg i samverkan med 

Ekonomi- och styrningsenheten. En rutin utarbetas för administration och 

fördelning.   

 

Administration 

- Koldioxidavgiften räknas om till en extra kostnad (i procent) för 

respektive drivmedel/reseslag. 

 

För koldioxidavgiften 

- Beräknas en gång per år efter årets slut och överförs till koldioxidpotten.  

 

För medel i koldioxidpotten 

- Öronmärks till bidragande sektor. 

- Betalas ut för åtgärder för att minska transportrelaterade koldioxidutsläpp 

229



   
Jane Hjelmqvist 

2020-11-13  3 (3)  

Dnr KS.2019.0895  

  

 

 

- Medel från potten fördelas en gång om året efter att tillgänglig medel har 

räknats. Åtgärder prioriteras utifrån klimatnytta. Återstår medel i potten 

kan medel fördelas under resten av året. Sektorerna bör erbjudas stöd att 

hitta de mest effektiva åtgärder. 

 

Förslag till beslut 

1. Att införa ett klimatväxlingssystem med förslagen utformning  

2. Att införandet sker från och med från 1 februari 2021 

3. Att det prioriterade uppdraget gällande att ta fram förslag till riktlinjer för 

en CO2 fond är slutfört 

 

Bilaga:  
Utredning för förslag till riktlinjer för en CO2 fond – Förslag till system för 
klimatväxlingssystem i Finspångs kommun 

230



 

 

 

Utredning av prioriterat uppdrag 
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Förslag till klimatväxlingssystem 

2020-11-30 

KS.2019.0895 

Version 1
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Utredning av prioriterat uppdrag om  

riktlinjer för en koldioxidfond 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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Sammanfattning - förslag till 

klimatväxlingssystem  

Omfattning 

Ett klimatväxlingssystem införs 1 februari 2021 som omfattar  

 Drivmedelsförbrukning i kommunens ägda eller leasade fordon som 

orsakar utsläpp av koldioxid  

 Resor med egen bil i tjänst (inklusive gruppen politiker, och 

exklusive grupperna uppdragstagare, förvaltare, familjehem). 

 Flygresor    

 

Nivå 

Avgiftsnivån föreslås vara 1 kr/kg koldioxid vid införandet. Nivån höjs 

sedan vartannat år med 50 %. Nivån kommuniceras till verksamheter som 

en procent påslag på kostnaden. 

 

Administration och fördelning 

Följande föreslås för administration och fördelning. Klimatväxlingssystemet 

administreras centralt av kommunens hållbarhetsstrateg i samverkan med 

Ekonomi- och styrningsenheten. En rutin utarbetas för administration och 

fördelning.   

 

Administration 

- Koldioxidavgiften räknas om till en extra kostnad (i procent) för 

respektive drivmedel/reseslag. 

 

För koldioxidavgiften 

- Beräknas en gång per år efter årets slut och överförs till 

koldioxidpotten.  

 

För medel i koldioxidpotten 

- Öronmärks till bidragande sektor. 

- Betalas ut för åtgärder för att minska transportrelaterade 

koldioxidutsläpp 

- Medel från potten fördelas en gång om året efter att tillgänglig 

medel har räknats. Åtgärder prioriteras utifrån klimatnytta. Återstår 

medel i potten kan medel fördelas under resten av året. Sektorerna 

bör erbjudas stöd att hitta de mest effektiva åtgärder. 

 

Behov av grön resplan 

En viktig kompletterande åtgärd för att bidra till hållbart resande är 

framtagande av en grön resplan, en kommunövergripande plan som ska 

stödja införandet av riktlinjer för resor och fordon i kommunorganisationen. 

Arbetet med en sådan plan har inletts och kan slutföras till sommaren 2021. 
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Införandet av klimatväxlingssystemet kan ske parallellt med arbetet att ta 

fram en grön resplan.   
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Inledning 

Transporter står för en stor del av Sveriges växthusgasutsläpp. Kommunens registrerade resor 

i tjänst, inklusive drivmedelsförbrukning, orsakade år 2018 ett utsläpp om ca 525 ton 

koldioxid och år 2019 ett utsläpp om ca 550 ton. Kommunen har skrivit på 

Östgötautmaningen, en överenskommelse mellan Östergötlands kommuner att arbeta för att 

uppnå fossilbränslefria transporter senast 2030.   

 

Finspångs kommun har även egna mål gällande transporter och fossilfrihet. År 2015 antog 

Finspångs kommun ett mål att inga fossila drivmedel ska användas i koncernens ägda och 

leasade fordon senast från 2025. För kommunorganisationens fordon finns ytterligare ett mål, 

att senast 2020 använda 20 % mindre energi än 2008. Målet avser energimängden i inköpt 

drivmedel för transporter. Att uppnå en fossilbränslefri fordonsflotta i kommunens regi är en 

stor utmaning och 2019 låg den fossilfria drivmedel för enbart 8 % (i energianvändning) och 

energianvändningen hade minskat med bara drygt 5 %.  

 

Riktlinjer för resor och fordon antogs 2018 och har utgångspunkt i kommunens energiplan. 

Syftet med riktlinjerna är att bidra till omställningen samt minska antal körda km med bil 

(kommunens, leasade och privata) genom att öka andelen resor med kollektivtrafik och cykel. 

Flygresor ska ske enbart i undantagsfall och vid långa resor.  

 

För att skynda omställningen till fossilbränslefrihet beslutade kommunstyrelsen om ett 

prioriterat uppdrag att ta fram ett förslag till koldioxidfond. En koldioxidfond är en pott som 

betalas in till för koldioxidutsläpp orsakad i samband med resor i tjänst. Ett förslag till ett 

klimatväxlingssystem presenteras nedan. Att klimatväxla tjänsteresor innebär att det läggs en 

avgift på de tjänsteresor som drivs av fossilt bränsle och orsakar koldioxidutsläpp 

(koldioxidavgift). Medel samlas sedan i en koldioxidpott som sedan investeras i klimatprojekt 

inom den bidragande sektor.  

 

Förvaltningen förslår att en koldioxidpott används för redovisning av dessa medel istället för 

en koldioxidfond. En koldioxidpott ett enkelt sätt att redovisa vad varje sektor har i sin 

redovisning, både vad som satts av till klimatpotten och kostnader för klimatsatsningar under 

innevarande år. En koldioxidfond däremot kräver extra beslut i kommunfullmäktige i de fall 

pengar ska överföras till nästkommande år. Beslutet innebär extra kostnader utöver fastställd 

budget vilket kan vara ett bekymmer i tider med budgetunderskott. Namnet 

klimatväxlingssystem är det som används i de flesta organisationer som infört ett sådant 

system.  

 

Ytterligare en kompletterande åtgärd för att bidra till hållbart resande är framtagande av en 

Grön resplan, en plan som ska stödja införandet av riktlinjer för resor och fordon i 

kommunorganisationen. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klar under våren 2021.    

 

Ordförklaring 

Klimatväxlingssystem – ett system för att ta ut en koldioxidavgift och för fördelning av 

insamlade medel som finns i koldioxidpotten.  

Koldioxidavgift – avgiften som tas för resor som innebär koldioxidutsläpp 

Koldioxidpott – potten där avgiften för koldioxidutsläpp från resor samlas.  
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Att utforma ett system för en koldioxidpott 

Region Skåne har tagit fram ett stöd för kommuner och andra organisationer inför 

utformandet av ett klimatväxlingssystem. Stödet baseras på följande fyra frågor 

1. Vilka resor ska omfattas av avgiften? 

2. Hur stor ska klimatavgiften vara? 

3. Hur ska pengarna fördelas? 

4. Vad ska pengarna användas till? 

 

En förståelse av hur vårt resande ser ut idag, vilka sektorer gör vilka resor och vilka resor 

orsakar störst koldioxidutsläpp är viktig som utgångspunkt och presenteras i bilaga 2. Det 

finns ett antal kommuner och regioner som har implementerat ett klimatväxlingssystem, dessa 

summeras i bilaga 1.   

 

Syfte med systemen är att minska det totala resandet samt att minska resandet som bidrar till 

koldioxidutsläpp. Klimatväxling är ett styrmedel och är ofta en viktig del i 

kommunens/regionens arbete att ställa om till fossilfritt resande. Samtidigt som 

klimatväxlingen införs ska det finnas ett strukturerat arbete att stödja sektorerna i 

omställningen till fossilfritt resandet. 

 

Förslag till klimatväxlingssystem för 

Finspångs kommun 

Vilka resor ska omfattas av avgiften? 

Det finns huvudsakligen tre reseslag som orsakar koldioxidutsläpp när det gäller kommunens 

resor i tjänst: egen bil i tjänst, flygresor samt utsläpp från drivmedelsförbrukning i med 

kommunens fordon. 

 

Enligt kommunens energiplan ska inga fossila drivmedel används i ägda eller leasade bilar 

senast 2025 samt att resor med kommunens fordon ska minska. Enligt kommunens riktlinjer 

för resor och fordon ska resor i tjänst ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. Utöver de 

egna styrdokumenten har Finspångs kommun skrivit på Östgötautmaningen 

(transportutmaningen)  

 

Dessutom ser resandet olika ut för de olika sektorerna. För sektor utbildning och 

ledningsstaben är resor med egen bil i tjänst en större andel av deras reserelaterat 

koldioxidutsläpp. Medan det för sektor samhällsbyggnad, vård och omsorg samt social 

omsorg är resor med kommunens egna fordon som bidrar till den största andel av 

reserelaterade koldioxidutsläpp.   

 

För att täcka allt utsläpp från resor i tjänst samt att vara rättvis när det gäller sektorernas olika 

resmönster förslås därför att klimatväxlingssystemet omfattar de tre reseslag 

1. Drivmedelsförbrukning i kommunens ägda eller leasade fordon som orsakar utsläpp 

av koldioxid 

2. Resor med egen bil i tjänst (inklusive gruppen politiker, och exklusive grupperna 

uppdragstagare, förvaltare, familjehem). 

3. Flygresor    
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Hur stor ska koldioxidavgiften vara? Och hur ska den 

beräknas? 

För Finspångs kommun föreslås en avgiftsnivå på 1 kr/kg koldioxid vid införandet 2021. 

Nivån höjs sedan vartannat år med 50 %, vilket innebär att 2023 blir avgiften 1,5 kr/kg 

koldioxid och 2025 2,3 kr/kg koldioxid. Enligt BioDriv Östs sammanställning behövs en 

klimatväxlingsavgift motsvarande 1,5-2 kr /kg koldioxid för att få effekt.  

 

Koldioxidavgiften räknas om till en extra kostnad (i procent) för respektive drivmedel/reseslag. 

Avgiften beräknas en gång per år efter årets slut och överförs till koldioxidpotten.  

 

För flygresor föreslås ett krontalspåslag för inrikes- respektive utrikesflygresor. Detta 

eftersom flygresans klimatpåverkan kan variera stort beroende på ett antal faktorer. Samtidigt 

är det resesättet som orsakar störst koldioxidutsläpp per resa.  

 

Utifrån koldioxidvärdet på 1 kr/kg koldioxid har en procentsats räknats ut för de olika 

bränsletyperna, färdsättet egen bil i tjänst samt ett krontalspåslag för inrikes- och utrikesflyg. 

Ingen avgift tas ut för buss- och tågresor. Påslaget har rundats upp till hela procenttal. 

Tillägget för egen bil i tjänst är lägre än till exempel bensinbil från Finspångs kommuns 

bilflotta eftersom egen bil i tjänst genererar ett lägre koldioxidutsläpp (räknat i kg) per krona 

kostnad för kommunen.  

Tabell 1 – Procenttillägg på resekostnader utifrån förslag på koldioxidavgift (beräknat på 2018-års 
nivåer).  

 

Tjänstereseform Procenttillägg Motsvarande 
kostnad 

Egen bil i tjänst 5 % 2,9 kr/km 

Bensin och diesel 25 % 3 kr/l 

Etanol (E85) 14 % 1,1 kr/l 

HVO100 100 2,5 % 0,3 kr/l 

Inrikesflyg - 400 kr/enkel 

Utrikesflyg - 800 kr/enkel 

 

Vad ska koldioxidpotten användas till och hur ska den 

fördelas? 

Systemet ska vara enkelt att administrera och följa upp. Det ska vara relativt enkelt för 

sektorer/enheter att söka för och genomföra åtgärder. Det är även bra om det finns en relativ 

snabb återkoppling och att klimatavgiften är synlig.  

 

För medel i koldioxidpotten 

- Öronmärks till bidragande sektor. 

- Betalas ut för åtgärder för att minska transportrelaterade koldioxidutsläpp 

- Medel från potten fördelas en gång om året efter att tillgänglig medel har räknats. 

Åtgärder prioriteras utifrån klimatnytta. Återstår medel i potten kan medel fördelas 

under resten av året. Sektorerna bör erbjudas stöd att hitta de mest effektiva åtgärder. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Utifrån exemplet ovan har den totala koldioxidavgiften beräknats för vad de olika 

sektorer/organisatoriska enheter skulle betala i koldioxidavgift för resor som genomfördes 

2018 utifrån de två föreslagna nivåerna. Koldioxidavgiften har rundats upp till hela tusental 

för att det ska vara mer lättöverskådlig.   

Viktigt att komma ihåg är att medel föreslås öronmärkas för bidragande sektor och att 

administration föreslås göra det möjligt för sektorerna att göra åtgärder samma år som 

avgiften tas in.  

Tabell 2 – Beräkning av vad den totala koldioxidavgiften hade varit för 2018 per sektor utifrån 
föreslagen nivå på koldioxidavgiften (1 kr/kg koldioxid).   

 

Sektor 
Bidrag till klimatpotten 

(baserat på resande 2018) 

Politiker, uppdragstagare, 
förvaltare, familjehem 22 500 

Ledningsstab 46 000 

Samhällsbyggnad 225 000 

Social omsorg 118 000 

Utbildning 45 000 

Vård och omsorg 190 000 

Totalt 646 500 kr 

 

 

Förändrad tillgång till HVO100 från januari 2020 kommer att ha en påverkan på avgiftsnivån 

för vissa sektorer. Kommunens dieselförbrukning förväntas minska kraftigt när 

räddningstjänsten och transportenheten går över till HVO100. Om sektor samhällsbyggnad 

skulle ersätta dieselförbrukning med HVO100 till 80 % skulle dess avgift minskas med cirka 

85 000 kr, dvs nästan 40 %.  

 

Källor 

BioDriv Öst. 2020. Klimatväxling – avgifter blir till bidrag. Faktablad.  

 

Gröna bilister. 2019. Drivmedelsfakta 2019 - Klimatpåverkan, förnybar andel och ursprung 

hos de drivmedel som såldes i Sverige år 2018.  

 

Jönköpings kommun. 2016. Rutiner för klimatväxlingsavgift.  

Göteborgs kommun, 2019. Rapport och underlag för klimatväxling.  

Att klimatväxla – Samlade erfarenheter av att utforma, införa och ha klimatväxlingsmodeller. 

Region Skåne, oktober 2018.  

www.miljofordon.se   
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Bilaga 1 - Klimatväxlingssystem – 

erfarenheter från andra offentliga 

organisationer  

Det finns ett antal kommuner och regioner som har implementerat ett klimatväxlingssystem. 

Flera av dessa är, som Finspångs kommun, medlemmar i nätverket klimatkommunerna och en 

del erfarenheter och exempel på system har samlats genom detta nätverk. Lärdomar och tips 

har också hämtats från Göteborgs kommuns utvärdering (2019) av sitt system som varit på 

plats sedan 2012. Region Skåne och BioDriv Öst har nyligen publicerat rapporter om 

klimatväxlingssystem där de samlat erfarenheter och gjort en översikt av olika utformningar 

hos olika kommuner och regioner.   

 

Organisationer som infört ett klimatväxlingssystem är generellt mycket positiva till införandet 

och lyfter både det ekonomiska incitamentet, budget för åtgärder och möjlighet till lokala 

åtgärder som viktiga. Klimatväxlingssystem i olika organisationer omfattar egentligen inte så 

stora summor i relation till verksamhetens totala budgetar, men de bidrar till ett bra sätt att 

öka medvetenhet och engagemang för miljöfrågor inom organisationen. Den klimatpott som 

skapas av koldioxidavgifterna skapar sedan budgetutrymme för fler åtgärder för att minska 

koldioxidutsläppet.  

 

Vilka resor ska omfattas av avgiften? 

Olika organisationer har valt att sätta en koldioxidavgift på olika resesätt. Det kan bero på 

vilka färdmedel som orsakar mest koldioxidutsläpp eller administrativa förutsättningar inom 

organisationen. Nedan följer några exempel på kommuner och vilka resor som omfattas av en 

klimatavgift: 

 

- Östersund – inrikes- och utrikesflygresor (politiker och tjänstemän) 

- Helsingborg – flygresor och egen bil i tjänst (politiker och tjänstemän) 

- Linköping, Lund och Jönköping – samtliga personresor (medarbetares och 

förtroendevaldas tjänsteresor med inrikes och utrikes flyg, resor med personbilar och 

lätta lastbilar, hyrda, ägda eller leasade av kommunen samt resor med privatbil i 

tjänst)
1
 

 

Hur stor ska koldioxidavgiften vara? Och hur ska den 

beräknas? 

Utformning och nivå för koldioxidavgiften varierar mellan kommunerna, se tabell nedan för 

några exempel De flesta kommuner baserar sina avgifter på en kostnad per kilogram 

koldioxid (t ex Göteborg, Linköping, Lund och Sollentuna) medan andra har en fast avgift 

eller nivå på till exempel flyg (t ex. Östersund). 

 

 

                                                 
1
 Vissa kommuner har undantagit tolkförmedlingen från klimatväxlingssystemet med 

motivering att dessa utför tjänster även i andra kommuner och klimatväxlingssystemet är 

tänkt som ett internt system.    
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Tabell 3 – Nivå koldioxidavgiften och vilka resor omfattas i sju kommuner. 

Kommun Nivå koldioxidavgiften Nivå baserat på 

Göteborg 1,50 kr/kg koldioxid för alla 
reserelaterade utsläpp (förslag att 
flygresor får fast avgift som Östersund)  

Koldioxidvärde 
rekommenderat av ASEK 

Lund och Sollentuna 0,35 kr/kg koldioxid för alla 
reserelaterade utsläpp  

Clean Development 
Mechanism 

Linköping och Jönköping 1,08 kr/kg koldioxid för alla 
reserelaterade utsläpp 

Koldioxidvärde 
rekommenderat av ASEK 

Helsingborg 50 % på kostnaden för flyg respektive 
resa med egen bil i tjänst 

- 

Östersund 400 kr enkel inrikes resa, 800 kr utrikes 
inom Europa och 1600 kr utom Europa 

- 

 

Lund och Sollentuna har baserat sin nivå på den ungefärliga kostnaden för 

klimatkompensation i Clean Development Mechanism (CDM) Gold Standard (350 kr/ton 

koldioxid). CDM är ett FN-kontrollerat klimatkompensationssystem och åtgärderna är 

genomförda i andra länder. Då kostnaden för att genomföra åtgärder för att minska utsläppen i 

Sverige bedöms vara betydligt högre än om åtgärden genomförs i till exempel Asien eller 

Afrika, har vissa kommuner ansett det rimligt att ta en högre avgift per kilo koldioxid än vid 

en klimatkompenseringen som beslutats genom FN:s system. 

 

Kommunerna Göteborg, Linköping och Jönköping tillämpar det koldioxidvärde som 

rekommenderas av arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 

transportområde (ASEK) vilket är detsamma som koldioxidskatten på drivmedel. 

Kommunernas koldioxidvärde skiljer sig eftersom ASEK räknar om koldioxidvärdet varje år 

och kommunerna införda sina system olika år.  

 

Göteborg utvärderade sin nivå 2019 och tjänstemän föreslog att det borde vara kvar på samma 

nivå. Förslaget återremitterades dock, med förslag från politiken att nivån skulle dubbleras. 

Lunds kommun har gjort en uppföljning av resandet tre år efter införandet av deras system. 

Användning av bränsle hade ökat något, andelen förbrukade fossilfria drivmedel hade ökat 

mycket och körandet med egen bil i tjänsten hade minskat betydligt, däremot kunde ingen 

betydande förändring i utsläppsmängd för flygresor noterats. Man kunde dock se att långväga 

flygresor ökat samtidigt som kortare flygresor blivit färre till antal.  

 

Av de kommuner som har utvärderat sina koldioxidsystem har majoriteten kommit fram till 

att avgiftsnivån måste vara relativt hög/kännbar för att en beteendeförändring i 

resandemönster ska märkas. BioDriv Östs fann i sin sammanställning att en nivå på minst 1,5-

2 kr/kg koldioxid behövs för att säkerställa en tydlig effekt. Utifrån ett flertal kommuners 

erfarenheter rekommendera de även att när klimatväxlingssystemet införs börja med en relativ 

låg avgiftsnivå, som stegvis höjs på ett förutbestämt vis.  

 

Det finns generellt tre sätt för debitering av klimatavgiften.  

1. Debitering utifrån resornas faktiska koldioxidutsläpp. Sker vid årets slut efter 

sammanställning av statistik, kräver handpåläggning. 

2. Debitering utifrån ett schablonpåslag (procentsats) på kostnaden beräknad utifrån 

faktiska koldioxidutsläpp. Detta kan ske automatiskt i ekonomisystemet genom påslag 

kopplad till konton för resor som orsakar koldioxidutsläpp. 
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3. Debitering utifrån ett fast påslag på biljettkostnaden (t ex 50 procent av biljettpriset) 

eller en fast kostnad för typ av resa (t ex 400 kr för inrikes flygresa, 800 kr för flygresa 

inom Europa).  

 

Region Skåne lyfter i sin analys av sammanställning av erfarenheter, vikten av att utforma ett 

system som är enkel att förstå och hantera. Poängen med att införa systemet är att få till 

förändrat beteende och således är kommunikation av systemet och dess fördelaren nyckel till 

att få genomslag. Kommunikationen måste grunda sig i att alla ska få förståelse för den 

påverkan de olika resesätten har på utsläpp av koldioxid och tydliggöra att varje enskild 

anställd har ett stort ansvar och kan göra stor skillnad.  

 

Vad ska koldioxidpotten användas till och hur ska den 

fördelas? 

I de allra flesta kommuner och regioner används koldioxidpotten till åtgärder som ska bidra 

till minskat utsläpp. De flesta har en central administration av koldioxidpotten, det är dock 

skillnad med hur medlen fördelas och prioriteras och vilka åtgärder som är stödberättigade.  

 Fördelning – koldioxidpotten öronmärkt för klimatåtgärder i organisationsenheten som 

bidragit till koldioxidutsläppen, alternativt att koldioxidpotten finns i en centralpott  

 Prioritering – vissa kommuner har bestämt redan innan vad pengarna ska användas till, 

t ex med en åtgärdsplan och prioriterade åtgärder. Andra kommuner låter 

organisationsenheten ansöka om pengar och beslutar löpande eller någon gång per år 

vad pengarna bör gå till. Av de kommuner som låter enheter ansöka finns olika krav 

på redovisning av klimatnyttan (beräkning minskning koldioxid/år).  

 Stödberättigade åtgärder – i de flesta fall är de begränsade till åtgärder som bidrar till 

minskat koldioxidutsläpp, i vissa fall enbart till transportrelaterade åtgärder. I Lunds 

kommun är både drift och investeringsåtgärder stödberättigad.  

 

Organisationer som haft ett klimatväxlingssystem i flera år påtalar vikten av kontinuerlig 

återkoppling av resultat till sektorerna och till politiken – både av vad pengarna används till 

och hur resvanor ändras.  
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Bilaga 2 - Hur ser Finspång kommuns resande 

ut idag? 

För att få en bättre förståelse av vårt resande och det koldioxidutsläpp som det genererar har 

en kartläggning gjorts för de olika trafikslagen. Enligt kommunens Riktlinjer för resor och 

fordon ska en årlig uppföljning av följande parametrar göras:  

- Drivmedelsförbrukning 

- Körsträckor för kommunens ägda och leasade fordon 

- Körsträckor för privat bil i tjänst 

- Användning av Östgötatrafikens resekort i kommunens ägo 

- Användning av kommunens cyklar och elcyklar 

- Tågresor 

- Flygresor 

 

Uppföljningen är genomförd för kommunorganisationen (sektorerna) och avser inte de 

kommunala bolagen.   

 

Drivmedelsförbrukning 

Statistik för drivmedelsförbrukning är inhämtad från drivmedelsföretagen kommunen tankar 

hos. Antal liter för de olika drivmedel räknas sedan om till energianvändning och 

koldioxidutsläpp utifrån schabloner från Energimyndigheten.   

 

Andelen av drivmedelsförbrukning som är från fossilfria drivmedel har ökat något sedan 

2008, men varit relativt stilla, omkring 15-20 %, de senaste fem åren (utifrån energivärdet). 

Under 2019 bidrog resorna i kommunens bilar till ett koldioxidutsläpp på 496 000 kg, en 

ökning med nästan 20 000 kg jämfört med 2018.   

 

 

Figur 1 – Andel av de olika drivmedel som tankas i kommunens egna fordon. De gröna delar av 
staplarna är fossilfria drivmedel (HVO100 och etanol). Källa: rapporter från drivmedelsbolagen. 
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Finspångs kommun har idag inget system för uppföljning av elanvändning för laddning av el- 

och plugg-in hybrid bilar. Däremot har alla nyare bilar digitala körjournaler och körda 

kilometrar registreras därmed för de flesta elbilar som kommunen använder sig av.  

 

Etanol (E85) finns tillgängligt på fyra tankningsställen i Finspångs tätort samt på en mack i 

Rejmyre. Möjlighet att tanka HVO100 i Finspångs tätort försvann från Circle Ks mack hösten 

2018, men efter samtal med Qstar under våren 2019 har de nu installerat en HVO100-pump 

på sin mack bakom Stora Coop. Det finns däremot ingen möjlighet att tanka fossilfritt i 

Igelfors och Hällestad. Elbilar är det fossilfria alternativet på dessa platser.  

 

Diesel står för en stor andel av de fossila bränslena som tankas i kommunens bilar. Om all 

dieseltankning skulle kunna ersättas med HVO100 skulle den fossilfria andelen motsvara ca 

70 % istället för den idag 8 % andelen. Tillgång till HVO100 har dock varit en stark 

begränsande faktor. Under T1 och T2 2020 har sektor samhällsbyggnad och delar av social 

omsorg fasat in tankning av HVO100 hos Qstar i sina fordon. Från preliminära beräkningar 

uppgår HVO100-tankning till cirka en tredjedel av dieseltankning under de två första tertial.  

 

År 2008 låg kommunens energianvändning för kommunorganisationens fordon på 1 634 

megawattimme (MWh). Enligt målet (senast år 2020 använda 20 procent mindre energi än 

2008) ska energianvändningen ligga på 1 400 MWh 2020 för att uppnå målet. 

Energianvändningen har minskat något de senaste åren, men ligger fortsatt betydligt över 

målet.  

 

Figur 2 – Totala mängden drivmedel (MWh/år) förbrukad i kommunens fordon samt fördelning 
mellan de olika drivmedel. Kommunens mål för 2020 enligt nuvarande energiplan anges. Källa: 
rapporter från drivmedelsbolagen.  

Sektorerna samhällsbyggnad, vård och omsorg samt social omsorg står för största andel av 

drivmedelsinköp. Detta beror delvis på att de innehåller bilburna verksamheter såsom 

transportenheten, räddningstjänsten och hemtjänst.    
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Figur 3 – Totala drivmedelsköp 2018 (kronor) för kommunens fordon fördelat per sektor. Källa: 
kommunens ekonomisystem.  

Körsträckor för kommunens ägda och leasade fordon 

 

Digitala körjournaler har installerats i alla nya bilar sedan ett antal år tillbaka. Tyvärr har det 

inte varit möjligt att sammanställa kilometrar körda för 2019.   

 

Körsträcka för egen bil i tjänst 

Finspångs kommun eftersträvar att användning av egen bil i tjänst ska 

undvikas, i syfte att uppnå liten miljöpåverkan och god trafiksäkerhet. Körsträcka för egen bil 

i tjänst registreras genom att anställda ansöker om ersättning. Nedan har genomförts en 

sammanställning för de 3 senaste åren. 

 

Kostnader för resor med egen bil i tjänst belastar kommunen med drygt en miljon kronor per 

år. Resandet minskade kraftigt mellan 2017 och 2018, framförallt på grund av att resor i 

gruppen `Politiker, uppdragstagare, förvaltare, familjehem` minskade med nästan två 

tredjedelar. Majoriteten av kostnaderna som redovisas för 2017 ersätter resor för gode män till 

ensamkommande barn, kostnader kommunen fick ersättning för från migrationsverket senare 

och därmed belastade inte kommunen ekonomiskt.   

 

För att möjliggöra en jämförelse med andra reseformer som sker inom den kommunala 

verksamheten har en omräkning till koldioxidutsläpp per äskad ersättning gjorts genom att 

multiplicera med genomsnittliga utsläpp från personbilar i Sverige (149 g 

koldioxidutsläpp/kilometer, källa: Transportstyrelsen, 2018). För 2019 uppskattas att 

koldioxidutsläppet för egen bil i tjänst var ca 48 000 kg koldioxid.  
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Tabell 4 – Körsträcka, kostnader samt koldioxidutsläpp från egen bil i tjänst för 2017, 2018 och 2019. 
Källa: kommunens lönerapporteringssystem.  

 

2017 2018 2019 

Kilometer (km) 424 207 265 213 325 676 

Kostnad (SEK) 1 264 509 913 661 1 349 176 

Koldioxidutsläpp (kg)  63 000 40 000 48 526 

 

Politiker mm, ledningsstaben och sektor utbildning är de grupper som har mest omfattande 

användning av egen bil i tjänst. Om en kommunbil antas har en genomsnittlig körsträcka per 

år på 1500 mil (Statistik rapport 2019, Östgötautmaningen, Region Östergötland) motsvarar 

användningen av privat bil i tjänst 21 kommunbilar.  

 

Figur 4 – Egen bil i tjänst per sektor (antal kilometer). Källa: kommunens lönerapporteringssystem  

Användning av Östgötatrafikens resekort 

I kommunhuset finns två årskort för Östgötatrafikens bussar och tåg. Dessa kan bokas och 

hämtas i receptionen. Enligt receptionen är efterfrågan på busskorten flera gånger större än de 

två som finns. Topparna i april, maj och november speglar månaderna som är populära tider 

för möten med t ex länsstyrelsen, regionen och andra kommuner.   

Östgötatrafiken har under 2020 skapat företagssidor på nätet som gör det möjligt att köpa 

biljetter direkt till telefonen för tjänsteresor. Detta bör leda till en ökad resandet med 

kollektivtrafiken eftersom det finns vissa dagar/veckor som månadskorten inte täcker 

efterfrågan.  
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Figur 5 - Resor med kollektivtrafik - antal bokade dagar för busskorten hela 2018 och 2019. 
Kommunen har två stycken årskort för lån kostnadsfri från receptionen.  

Det finns ingen möjlighet att räkna koldioxidutsläpp från resandet med Östgötatrafiken 

eftersom resmålen inte registreras, dock är klimatpåverkan från kollektivtrafik generellt 

väldigt lågt. Resor med Östgötapendeln och spårvagnar beräknas utsläppen vara noll och För 

resor med express- och landsbygdsbussar är koldioxidutsläppen väldigt låg eftersom de drivs 

med biogas eller fossilfria alternativ till diesel (HVO100 och/eller RME). 

Användning av kommunens cyklar och elcyklar  

Sedan våren 2019 finns fem elcyklar och ett antal vanliga cyklar i en cykelpool i 

kommunhuset. Hösten 2020 har det även tillkommit en ellastcykel till kommunhusets 

cykelpool. Dessa kan bokas via Outlook kalendern. Många verksamheter äger egna elcyklar 

men något centralt register över antalet och var de finns, finns inte. Ett arbete pågår för att 

inventera/kartlägga kommunens elcyklar och möjliggöra uppföljning av användning och 

behov under 2021.   

 

Tågresor 

Statistik över tågresor presenteras för de senaste tre åren. Statistik levereras av SJ utifrån 

bokade resor genom resebolag. Statistiken är för hela kommunen, någon fördelning utifrån 

sektor är därför inte möjligt. 

 

Resor med tåg är ett mycket klimatsmart val jämfört med att åka bil. För tågresor under 2019 

beräknar SJ koldioxidutsläppet endast vara 0,8 kg. Om samma sträcka istället hade varit med 

bil hade utsläpp varit nästan 30 000 kg koldioxid. 

 

Den vanligaste resesträckan är Norrköping-Stockholm med fler än hälften (600 st) av alla 

resor under 2019.  
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Tabell 5 - Antal tågresor, kilometer rest samt det totala koldioxidutsläppet för resorna. Varje sträcka 
räknas som en resa vilket innebär att tur och retur blir två resor. Källa: SJ 

 

2017 2018 2019 

Antal resor 1031 1073 1031 

Kilometer (km) 221 716 223 636 233 000 

Koldioxidutsläpp (kg) 0,7 0,7 0,8 

 

Flygresor 

Statistik för flygresor har hämtats från kommunens upphandlade resebolag samt kommunens 

ekonomisystem. Statistiken är tillgänglig för 2018 och 2019. Vanliga anledningar för utrikes 

flygresor är vänortsbesök och deltagande i projekt och konferenser. Det har även förekommit 

ett antal inrikesresor till konferenser samt Almedalsveckan.  

 

Tågförbindelser förbättras ständigt med den ökande medvetenhet av den personliga 

klimatpåverkan. Detta innebär att flygresandet, särskilt inrikes, bör kunna minskas.   

Tabell 6 - Antal inrikes och utrikes flygresor samt det totala koldioxidutsläppet för alla resor. Varje 
sträcka räknas som en resa vilket innebär att tur och retur blir två sträckor/resor. Källor: Lingmerths 
resebyrå och kommunens ekonomisystem. 

 

2018 2019 

Inrikes (antal sträckor) 26 4 

Utrikes (antal sträckor) 40 24 

Koldioxidutsläpp (kg) 6370 4900 

 

Enligt resebolagets statistik uppgick koldioxidutsläppen för flygresorna till 6 370 kg CO2 för 

2018 och 4 900 kg koldioxid för 2019.   

 

Figur 6 – Antal inrikes- och utrikesflygresor fördelat på organisationsenhet, stapeln till vänster för 
2018, till höger för 2019. Varje sträcka räknas som en resa vilket innebär att tur och retur blir två 
resor. 
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Sammanfattning 

Kommunens registrerade resor i tjänst, inklusive drivmedelsförbrukning orsakade utsläpp av 

ca 525 ton koldioxid 2018 och 550 ton koldioxid 2019.  

 

Resor med kommunens bilar bidrar, med god marginal, till den största andelen av 

koldioxidutsläpp när det gäller kommunens resor i tjänst (Figur 7) . I energiplanen finns 

således ett mål att ”senast år 2025 ska inga fossila drivmedel användas i koncernens ägda och 

leasade fordon”. År 2018 låg fossilbränsleanvändningen på ca 80 % och 2019 på mer än 90 

%, så vi har en bit kvar till målet!  

Resor med tåg och lokal kollektivtrafik står för en väldigt liten andel av det totala 

koldioxidutsläppet, dock är tågresor relativt många. Med tanke på det låga antalet flygresor 

(66 jämfört med 1073 tågresor) bidrar reseslaget till ett stort koldioxidutsläpp. Egen bil i tjänst 

svarade för ca 9 % av kommunens reserelaterade utsläpp 2019.  

 

Figur 7 – Fördelning av koldioxidutsläpp (kg) från kommunens resor i tjänst 2019. Till vänster med de 
aktuella siffrorna, till höger redovisas totala koldioxidutsläpp samt fördelning om 90 % av 
kommunens dieselförbrukning 2019 istället hade varit HVO100.    

Resmönstren är olika i de olika sektorerna/organisationsenheterna utifrån olika behov. För 

ledningsstaben och för gruppen politiker, uppdragstagare, förvaltare, familjehem är egen bil i 

tjänst en stor andel av resandet som bidrar till ett koldioxidutsläpp. För sektor 

samhällsbyggnad, framförallt räddningstjänsten och transportenheten samt sektor vård och 

omsorg är resor med kommunens fordon den största andel av koldioxidutsläpp från resor. 

 

Att minska koldioxidutsläpp från resandet kräver insatser inom alla områden. Den mest 

prioriterade insatsen är att ställa om fordonsflottan till bilar som drivs av fossilfria drivmedel. 

Stora skillnader kan också göras genom att ändra tankningsmönster för befintliga fordon. Med 

en 90 procentig omställning från tankning av diesel till HVO100 skulle kommunens totala 

koldioxidutsläpp från resor med kommunens fordon i tjänst minska från 550 ton till ca 300 

ton, en minskning med 45 % av koldioxidutsläppet som sker i den kategorin. Genom att 

sektor samhällsbyggnad och delar av social omsorg fasat in HVO100 under T1 och T2 2020 

har denna omställning kommit en bit på vägen.  
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Då det inte är möjligt för kommunen att ställa om resor som sker i egen bil i tjänst eller 

flygresor till fossilfritt är det viktigt att dessa resor minskas. Om dessa resor kan ställas om till 

resor med kommunens bilar eller till tågresor istället skulle koldioxidutsläppen för samma 

resor minska nämnvärt.  
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Kommunstyrelsen 

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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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen), sektor 
social omsorg kvartal 3 2020. 
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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 

 

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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Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - ökad kapacitet för 
konstsnötillverkning på Grosvad 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Kurt Gustafsson om önskan att få 

kommunens hjälp med att lösa vattenproblematiken som finns runt 

konstsnötillverkningen.  

För att förbättra konstsnötillverkningen på Grosvad behöver tillgången på vatten 

förbättras och göras oberoende av kommunalt dricksvatten. Lösningen som 

föreslås är att anlägga en konstgjord damm med vatten från den närliggande sjön 

Gron samt en ny större pumpstation vid dammen.  

En av Grosvads fördelar är att anläggningen som helhet har en god potential och 

nyttjas idag som ett bra idrottskluster både under sommar- och vinterhalvåret. 

Skogen i området och dess möjligheter med elbelysta snöspår är en stor 

bidragande orsak till att anläggningen har många besökare vintertid.  

Ett bekymmer kring allt mer mildare vintrar är att konstsnöproduktionen behöver 

göras skyndsamt när väderförhållandena är gynnsamma då gradantalet behöver 

vara lågt vid tillverkningstillfället. Idag är det viss kapacitetsbrist i de ledningar 

som går till snökanonerna och effekten måste anpassas så att vattentrycket i 

närliggande bostäder inte påverkas negativt under snöproduktionen på Grosvad. 

Det finns inga tvivel om att vattendepåer i form av konstgjorda dammar är ett 

känt och beprövad metod för att maximera konstsnötillverkningen. I närområdet 

har Kimstad en liknande damm som nyttjas frekvent.  

I samtal med frågeställaren lyfter han likvärdighetsperspektivet och önskar 

likställa möjligheterna mellan snö och is. Där en allmänhet med många barn och 

ungdomar idag kan ta del av konstfrusen is på bandybanan och i ishallen med 

sina skridskor och önskar även se att samma förhållanden råder med 

allmänhetens åkning på skidor i snön. Att förutsättningarna idag är olika. 
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Ekonomi 

Att anlägga en damm som skall nyttjas som vattendepå innebär en hel del 

förarbete för att utreda förutsättningarna för om det är möjligt på den aktuella 

platsen genom en geoteknisk markutredning. Detta innebär ekonomiska 

kostnader redan i projekteringsfasen. I Kimstad kapslades dammens underlag in i 

en stor gummiduk. Denna gummiduk kostar ca 200tkr på Grosvad där resultatet i 

markutredningen avgör om duk behövs eller ej.  

 

Det krävs också investeringsmedel för att garantera säkerheten runt dammen när 

den är i bruk; framförallt vintertid när eventuell snö och is täcker vattenmassan. 

Förslagsställaren föreslår att stängsla in dammen. 

 

Den stora kostnadsmassan består av grävning och pump. Där pumpstationen med 

installation står för ca 1000tkr-1500tkr. 

 

Sammantaget kräver investeringen mellan 2mkr-2,5mkr där första steget skulle 

kunna vara en projektering och markutredning på ca 175tkr för att kunna 

specificera den slutgiltiga kostnadsmassan. 

 

 

Utifrån ovanstående kostnader är förvaltningens bedömning att investeringen 

inte kan genomföras i rådande ekonomiska läge. Förvaltningen vill dock att 

förslaget tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla området som center för 

idrott, rekreation och friluftsliv. 

 

 

Förslag till beslut: 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

1. Att avslå medborgarförslaget. 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
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Från: Kurt Gustafsson <kurt.r.gustafsson@gmail.com> 
Skickat: den 13 januari 2020 13:27 
Till: Berit Martinsson; Finspångs Kommun 
Ämne: Medborgarförslag: Konstsnö 
Bifogade filer: Förslag_damm_sid 1 av 2.pdf; Förslag_damm_sid 2 av 2.pdf 
 

Hej 

Bifogat finns ett medborgarförslag från Finspångs Skidallians som önskar få kommunens 

hjälp med att lösa vattenproblematiken som finns runt konstsnötillverkningen.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Kurt Gustafsson /ordförande Finspångs Skidallians 

tel. 070-745-04-95 
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Medborgarförslag

Från: Finspångs Skidallians (sammanslutning av Finspångs SOK, Ringen, Grytgöl, Regna, Rejmyre och

Ljusfallshammars idrottsföreningarför att driva konstsnöspåret på G rosvad)

Rädda  Grosvads konstnöspår

Bakgrund

Konstsnöspåret på Grosvad har blivit en attraktion inte  bara  för Finspångsborna utan även för

skidåkare från övriga östergötland och närliggande län. Årligen besöks spåren av ca 2000 åkare i  alla

åldrar och med varierande färdigheter.

Idag finns långtgående restriktionervad gäller tillverkningen av konstsnö på Grosvad bl.a. gällande

tillåtet vattenuttag och andra begränsningar som beror på att det kommunala vattnet är klassat som

livsmedel. Detta medför att den fortsatta driften är allvarligt hotad. Det är inte heller möjligt att

under rådande förutsättningar utveckla verksamheten.

Förslag

För att framtidssäkra konstsnön på Grosvad så behövertillgången på vatten kraftigt förbättras samt

göras oberoende av kommunalt dricksvatten. Den lösning som föreslås är anläggandet av en damm

med vatten från sjön G ron samt en ny större pumpstation.

Dammensvolym bör vara ca. 7000 m3 vilket motsvararS dygns kontinuerligsnöproduktion.

Pumpstationen vid dammen bör ha en kapacitet på 20 I/s.

 

Tänktplacering för damm och pumpstation under kraftledningen mellan Grosvads IP och

utegymmet.
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Begäran

Skidalliansen ber Finspångs kommun om hjälp med att projektera, finansiera samt att bygga en
modern damm och pumpanläggning enligt ovanstående förslag.

Kostnaden för dammen ärstarkt beroende av markförhållanden så en markundersökning börgöras
på den tänkta lokaliseringen som en start. Som exempel kan nämnas att kostnaden för dammen vid
Kimstads konstsnöanläggning blev 350 ksekförgrävning plus 650 ksekförgummiduk.
Markförhållandena avgörom en gummiduk behövs eller ej.

Kostnaden för en ny pumpstation har av leve rantör skattats till 1Msek.

Denna lösning medför

+  Kommunalt dricksvatten behöver ej användas vilket löser kapacitetsproblemet samt de tekniska
och etiska dilemman som uppstår av att använda ett livsmedel som bas för snöproduktion.

+  Eliminerar störningar för de närboende som uppstår pga. lägre vattentryck i det kommunala nätet.

+  Befintlig sjövattensystem från Gron bestående av sjövattenintag, pump nere vid sjön samt
rörledning upp till Grosvad kan användas. Detta systems kapacitet är enbarttillräckligt om det
kombineras med en damm av föreslagen storlek. Ny vattendom kan undvikas när befintligt system
med oföränd rat vattenuttag används.

+  ökad kapacitet gör det möjligt att i framtiden utveckla skidanläggningen för bla. Skateåkning vilket
är extra viktigt för alla ungdomar som tränar. Det skulle också ge en möjlighet att prepare ra en
särskild snöyta med ”skidkul” för barn

+  Sjövatten från en damm ger en större snöproduktionjämfört med dricksvattnet pga, lägre
temperatur och viss partikelhalt vilket är viktigt då de kalla dagarna blir allt färre.

+  En damm och utökad pumpkapacitet skulle sommertid kunna användas för samtidig bevattning av
en naturgräs och en konstgräsfotbollsplan.

+  Dammen geren buffert vid eve ntuella problem med det befintliga sjövattensystemet vars tekniska

status är osäker. Man kan även tänka sig att använda ett reducerat flöde från det kommunala nätet
som back-up.

+ En modern pumpanläggningvid dammen med frekvensstyrning skulle ge en energieffektiv lösning.

Detta skulle även förenkla handhavandetvilket ärviktigt då driften sköts av volontärersom ställer
upp och arbetar mestadels nattetid i mörker och kyla.

Finspång 2020-01-13 _ , / å _

Kurt Gustafsson/O dförande FinspångsSkidallians

Fäskogsvägen 239

612 33 Finspång

Tel. 070—745 04 95
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Dnr KS.2020.1154 

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

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

Kommunstyrelsen 

Deltagande och finnansering av projekt Hållbara 
servicenoder 

Sammanfattning 

Finspångs kommun har fått förfrågan från Länsstyrelsen i Östergötland om vi 

vill ingå i ett nytt projekt under 2021 samt 2022.  

Syftet med projektet är enligt Länsstyrelsens projektbeskrivning att utveckla en 

samverkansmodell för landsbygden som stärker utbudet av orters kommersiella 

och offentliga service. Utgångspunkt i samverkansarbetet är frågor kopplat till 

betaltjänster som kommer att verka som det första verkliga fallen av 

samverkansarbete.  Det långsiktiga målet är att handlingskraftiga 

samverkansgrupper med lokala aktörer utvecklas i områdena och stärker 

områdenas service och i längden även attraktivitet. Målet med projektet är att 

förankra, testa och utveckla en samverkansmodell som säkrar realiserbara och 

långsiktigt hållbara servicenoder. 

Bakgrunden till projektet är att Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka 

tillgången till grundläggande betaltjänster i respektive län. I bevakningen ingår 

att bedöma tillgängligheten och tillgången till betaltjänster utifrån ett geografiskt 

och ett socialt perspektiv, så att samhällets behov tillgodoses. Det övergripande 

syftet med länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag är att alla i samhället ska ha 

tillgång till grundläggande betaltjänster. Invånarperspektivet är därför viktigt för 

att säkerställa en jämlik betaltjänstsituation i Östergötland. 

Genom att anta ett helhetsperspektiv kring betaltjänster och annan 

grundläggande service på orter med behov av att säkra tillgången till 

grundläggande betaltjänster kan Länsstyrelsen stärka de servicenoder som 

riskerar att försvagas. För att en långsiktighet ska uppnås är det viktigt att 

Länsstyrelsen utgår från lokala behov och förutsättningar, samt att de lyfter fram 

den lokala viljan att samverka för att gemensamt komma fram till lösningar som 

säkerhetsställer ett grundläggande utbudet av service.  

Kansli- och utvecklingsavdelning samordnar utvecklings- och landsbygdsfrågor i 

Finspång. Syftet med projektet ligger väl i linje med det förslag till ny 

översiktsplan som finns för antagande 2021. Finspångs kommun har i dialog 

med Länsstyrelsen valt att arbeta med Rejmyre som prioriterad ort. COOP 

Rejmyre har tillfrågats om intresse att delta i projekt och de har svarat ja.  
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COOPs intresse bedöms vara en viktigt faktor för kommunens deltagande i 

projektet. 

 

Kansli- och utvecklingsavdelning föreslår med ovanstående som bakgrund 

medverkan i projektet och äskar finansiering för genomförandet. Finansieringen 

är 10 000 kr per år, totalt 20 000 kr för åren 2021 samt 2022.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. Finspångs kommun ska ingå i projektet. 

2. Finansiering sker från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. 

3. Finnanseringen uppgår till totalt 20 000 kr för åren 2021 samt 2022. 
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