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Kallelse/föredragningslista 1 (3)  
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Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid: Onsdag den 1 april 2020, kl 13:00 

Plats: Konferensrummet Glan 

Ordförande: Ulrika Jeansson 

Sekreterare: Maria  

 

Föredragningslista    

 

  Sidnr 

 
Mötets öppnande  

 
Upprop  

 
Val av justerare och fastställande av tid för justering  

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll  

 
Beslutsärenden   

2. Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 

(se även separat handling) 

5 

3. Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm arbetstid 

till barnomsorg dagtid 

8 

4. Förvärv Hällestadgården 10 

5. Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 

kommun 

85 

6. Instruktion för kommundirektören 95 

7. Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 

Asfaltering Grosvad 

103 

8. Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 112 

9. Avskaffande av e-forum 146 
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10. Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och 

utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och 

social omsorg 

157 

11. Internkontroll ledningsstaben februari 2020 176 

12. Skuldförvaltarrapport januari 2020 181 

13. Årsavstämning finansrapporten 2019 189 

14. *Fullmakt att företräda Finspångs kommun vid 

Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma 

2020 

192 

15. Detaljplaneuppdrag för Lasarettet 1 mfl 193 

16. Detaljplan för Stationsområdet, del av fastigheten Högby 

1:2 

195 

17. Antagande av detaljplan för Rejmyre 1:115 m.fl. 197 

18. Upphävande av beslut avseende fritidshem/skolbarnomsorg 

i Ekesjö 

236 

19. Internkontroll sektor social omsorg april 2020 259 

20. Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och 

medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

263 

21. * Budget och verksamhetsplaner för de kommunala 

bolagen 

266 

22. Val av ombud till FFIA:s årsstämma 304 

23. *Varumärkesplattform inklusive grafisk profil 

(se även separat handling) 

334 

 
Information i ärenden som ska beslutas vid senare möte  

24. Rapportering investeringar årsbokslutet 2019 338 

25. Utredning avseende månadsvis ekonomisk rapportering 363 

26. Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om 

medlemmars ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat 

371 

27. Svar på medborgarförslag - Finspångs kommun övertar 

skötseln av minigolfbanan vid Klippestorpsgården 

373 

28. Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun 376 

29. Försäljning Ingelstad 2:1  380 

30. Försäljning Ingelstad 2:15 398 
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31. Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem 414 

32. Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 433 

33. Ägardirektiv FTV AB 437 

34. Ägardirektiv Finet AB 443 

35. Bolagsordning FFIA 448 

36. Bolagsordning FTV AB 454 

37. Bolagsordning Finet AB 460 

38. Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén 466 

39. Inriktningsbeslut för 2020 års löneöversyn 469 

40. Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter 

och möjligheter 

512 

41. Antagande av omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda i kommun och region - OPF-KL 18 

523 

42. Svar på revisionsrapport av granskning av 

kommunstyrelsens hantering av konst och konstföremål 

538 

43. Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 

2019 

554 

44. e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 601 

45. Informationsärenden  

 a) Lägesrapportering Coronaviruset, Finspångs kommun  

 
Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
medborgarförslag 

 

46. Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna  

47. Delgivningar  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 

 
Sammanfattning 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 
Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 
räkenskaper.   
  
Årsredovisning för 2019 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för 
en global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Finspång har en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av 
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att 
bo och vistas i.   
  
Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa 
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har 
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och 
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga 
personalförsörjningen.  
  
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett överskott på 13,4 miljoner 
kronor, vilket är nästan 9 miljoner lägre än 2018. Det är en positiv avvikelse mot 
budget med 0,3 miljoner kronor. Sektorerna utbildning, vård och omsorg och 
social omsorg som har ett fortsatt underskott emedan sektorerna 
samhällsbyggnad och ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på 
kommungemensamma medel och finansenheten. Vid avstämning mot 
balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 9 miljoner kronor.  
  
Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning visar att fem av de sex målen uppfylls. På det mål som inte uppfylls 
redovisas mindre avvikelse.   
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

1. Att godkänna årsredovisningen 2019 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 107   Dnr: KS.2020.0183 
 
Årsredovisning 2019 Finspångs kommun 

Sammanfattning 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 
Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 
räkenskaper.   

Årsredovisning för 2019 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för 
en global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 
Finspång har en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av 
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att 
bo och vistas i.   

Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa 
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har 
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och 
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga 
personalförsörjningen.  

Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2019 ett överskott på 13,4 miljoner 
kronor, vilket är nästan 9 miljoner lägre än 2018. Det är en positiv avvikelse mot 
budget med 0,3 miljoner kronor. Sektorerna utbildning, vård och omsorg och 
social omsorg som har ett fortsatt underskott emedan sektorerna 
samhällsbyggnad och ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på 
kommungemensamma medel och finansenheten. Vid avstämning mot 
balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 9 miljoner kronor.  

Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning visar att fem av de sex målen uppfylls. På det mål som inte uppfylls 
redovisas mindre avvikelse.   
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna årsredovisningen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm 
arbetstid till barnomsorg dagtid 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda 
satsningar. För sektor utbildning öronmärktes 2 000 000kr för det som i 
strategisk plan benämndes barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter 
och helger.  
 
Under 2019 genomförde sektor utbildning en uppföljning av barnomsorgen 
under kvällar, nätter och helger -dnr KS.2019.1026.2019-§ 196. Förvaltningens 
bedömning var att nyttjandegraden av verksamheten var låg i relation till 
kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade i sitt möte i december 2019 att 
verksamheten ska upphöra från och med januari 2020. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att låta budgetmedlen om  
1 980 000kr för barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger 
ligga kvar inom sektor utbildnings ram och se avvecklingen som en del av 
åtgärder för ekonomi i balans. Medlen ska ligga som en särskild tilldelning. 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att låta budgetmedlen på 1 980 000kr för barnomsorg på obekväm 
arbetstid dvs kvällar, nätter och helger ligga kvar i sektor utbildnings ram 
som en särskild tilldelning och se avvecklingen som en del av åtgärder 
för ekonomi i balans. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 108   Dnr: KS.2020.0083 
 
Omfördelning av medel för barnomsorg obekväm arbetstid till 
barnomsorg dagtid 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda 
satsningar. För sektor utbildning öronmärktes 2 000 000kr för det som i 
strategisk plan benämndes barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter 
och helger.  
 
Under 2019 genomförde sektor utbildning en uppföljning av barnomsorgen 
under kvällar, nätter och helger -dnr KS.2019.1026.2019-§ 196. Förvaltningens 
bedömning var att nyttjandegraden av verksamheten var låg i relation till 
kostnaderna. Kommunfullmäktige beslutade i sitt möte i december 2019 att 
verksamheten ska upphöra från och med januari 2020. 
 
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att låta budgetmedlen om  
1 980 000kr för barnomsorg på obekväm arbetstid dvs kvällar, nätter och helger 
ligga kvar inom sektor utbildnings ram och se avvecklingen som en del av 
åtgärder för ekonomi i balans. Medlen ska ligga som en särskild tilldelning. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att låta budgetmedlen på 1 980 000 kr för barnomsorg på obekväm 

arbetstid dvs kvällar, nätter och helger ligga kvar i sektor utbildnings ram 
som en särskild tilldelning och se avvecklingen som en del av åtgärder 
för ekonomi i balans 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Förvärv Hällestadgården (Hällestad 1:11) 

 
Sammanfattning 
 

Sektor Vård och omsorg har genomfört en utredning av behov och möjliga 
alternativ avseende utbyggnad av boende inom SÄBO. Utredningen presenterades 
för kommunfullmäktige. Fullmäktige fick ta ställning till fyra olika alternativ till 
lösning. Beslutet i fullmäktige pekade ut alternativet innehållande avveckling av 
Storängsgården samt nybyggnation av ca. 89 platser i tätorten. Beslutet innehöll 
även tillbyggnad av 12 nya platser på Hällestadgården i Hällestad. 
 
Effekten av en nybyggnation och tillbyggnad innebär möjlighet till moderna lokaler 
som kan optimera välfärdstekniken och dess bemanning.   
 
Fastighetsavdelningen har utrett konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Initialt 
föreslår avdelningen ett förvärv av Hällestadsgården (Hällestad 1:11). I nästa skede 
föreslås en tillbyggnad av de nya platserna. Projektering och kalkylering av 
tillbyggnationen pågår och beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under Q2/Q3 
2020. 
 
Fastighetsavdelningen och Vallonbygden AB har diskuterat olika vägar att uppfylla 
fullmäktiges beslut. Slutsatsen som delas av båda parter är att kommunen förvärvar 
Hällestadgården från Vallonbygden. Vallonbygden är av den uppfattningen att 
vårdboendet inte tillhör dess huvudsakliga inriktning och dessutom 
förvaltningsmässigt inte passar in i beståndet.  
 
Ur ett kommunalt perspektiv innebär ett förvärv av Hällestadgården en högre 
handlingsfrihet. Driftmässigt minskar kostnaden för verksamheten då internhyra är 
billigare än externförhyrning. Egenägd fastighet för kommunal kärnverksamhet är 
långsiktigt generellt sett billigare för verksamheten.  
 
Parterna har låtit värdera fastigheten genom två av varandra helt oberoende parter. 
Vallonbygdens värderare Croisette Valuation & Analysis AB sätter värdet till 
34 200 000 kr. Finspångs kommuns värderare Forum fastighetsekonomi AB 
värderar fastigheten till 38 000 000 kr. Parterna är överens om att förvärvspris är ett 
genomsnitt av respektive värdering d.v.s. 36 100 000 kr.  
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Fredrik Björkman 

2020-01-23  2 (2)  

Dnr KS.2019.0817  

  

 

 

Vidare är parterna överens om att upprätta ett avtal om återköp av de friliggande 
bostadshusen vid Hällestadgården. Finspångs kommuns huvudsakliga policy är att 
inte förvalta ”rena” bostadshus. Värdering av bostadshusen har upprättats av 
Forum fastighetsekonomi AB, vilken visar 2 400 000 kr. Kommunen och 
Vallonbygden AB är vidare överens om villkor för hantering av 
förrättningskostnader och kostnader för separering av värmesystemet. 

Ekonomiska konsekvenser utav förvärv förutom ordinarie driftkostnader är: 
sedvanliga transaktionskostnader, stämpelskatt för bostadsdel på fastigheten. 

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Beroende på hur övriga 
investeringar faller ut under året kan nyupplåning bli aktuell. Förvaltningen önskar 
medgivande för nyupplåning men avser att avvakta med verkställande till dess 
behov uppstår. 

 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige föreslå 

1. Att Finspångs kommun förvärvar Hällestad 1:11 från Vallonbygden AB för 
köpeskillingen 36 100 000 kr exklusive transaktionskostnader. 

2. Att utöka 2020 års investeringsram med 36 100 000kr.  

3. Att medge lånefinansiering inom 2020 års beslutade låneram. 
4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

5. Att den vinst som uppstår vid försäljning av Hällestad 1:11, blir kvar i 
Vallonbygden AB. Syftet är att årligen bygga ca. 20 lägenheter med full 
tillgänglighetsanpassning. 
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Avtal mellan Finspångs kommun och Vallonbygden AB  
 

 

Fastighet Hällestad 1:11  
  
Parter Säljare: 

Finspångs kommun                                   212000–0423 
 
Köpare: 
Vallonbygden AB                                       556381–0588 

 
1/1 
 
 
1/1 
 
 
 
 

   
Avtal Parterna avtalar härmed om att Vallonbygden AB återköper annexet och 

posthuset med därtill tillhörande lämplig markyta för 2,4 miljoner kronor. 
(enl. värdering 2020-01-27) 
 
Vidare är parterna överens om att säljaren står kostnaden för förrättningen 
av den nybildade fastigheten. 
 
Säljaren ansöker om och genomför förrättningen innan försäljning.  
 
Köparen står för uppkommen stämpelskatt. 
 
Parterna skall även lösa frågan avseende värmeförsörjning för den nya 
fastigheten. Kostnader understigande 100 tkr hanteras av köparen.  
I det fall kostnaderna överstiger 100 tkr fördelas totala kostnaden lika mellan 
parterna. 

  
  
  
Säljarnas 
underskrifter 

 Finspång 2020 -      
    

 
 

     

 Ulrika Jeansson                              Johan Malmberg  
  (Kommunstyrelsens ordförande)   

 
 (Kommundirektör)  

      
 
Köparnas  
Underskrifter __________________________   _________________________        

   
 Britt-Marie Ellersten  Hans-Erik Olofsson 

Ordförande   Verkställande Direktör 
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Parter 

Vallonbygden AB, org. nr 556381-0588 , nedan kallad ”Säljaren”. 

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

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

   FASTIGHET 

 Hällestad 1:11 i Finspångs kommun, nedan kallad ”Fastigheten”.  

 

1. Bakgrund 

1.1 Säljaren är ägare till Fastigheten, som ligger i samhället Hällestad i Finspångs 
kommun. På Fastigheten finns idag Hällestadgården. Enligt uppgifter i 
lantmäteriets fastighetsinformation har Fastigheten en areal om 17 016 kvm. 
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 juli 2020 

4. Köpeskilling 

4.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till Trettiosex miljoner etthundra tusen 
/36 100 000/ kronor. 

5. Köpeskillingens erläggande m.m. 

5.1 Köparen ska kontant på tillträdesdagen erlägga 36 100 000 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. Motsvarande ska gälla för 
samtliga kostnader och utgifter hänförliga till Fastigheten. 

9.2 Likvidavräkning ska upprättas per Tillträdesdagen.  

10. Stämpelskatt 

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

10.2 Fastighetsavgiften för fastigheten regleras på tillträdesdagen fördelat med 6/12 
del på säljaren och 6/12 del på köparen.  

11. Säljarens garantier 

11.1 Säljaren garanterar 

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

11.1.2 att det på Tillträdesdagen inte finns några arrende eller hyresavtal avseende 
Fastigheten, samt att Fastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av andra 
ledningsrätter, servitut, arrende- eller nyttjanderätter, eller andra kända 
belastningar utöver vad som framgår av registerutdrag. 

11.1.3 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; 

11.1.4 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;  

11.1.5 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; 

11.2 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. 
Garantireglering ska ske endast som prisavdrag. Garantireglering ska inte ske om 
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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. 

11.3 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.  

11.4 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. 

11.5 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. 

11.6 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. 

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

12. Köparens garantier 

12.1 Köparen garanterar att köparen på Avtalsdagen inte känner till några brister i 
Säljarens garantier. 

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.  
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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 
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 hanteras 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 juli 2020 

* * * * 
Detta köpeavtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt. 
 
 
Finspång den      februari 2020             Finspång den      februari 2020 
 
Vallonbygden AB 
 
 
Britt-Marie Ellersten 
Ordförande 
 

Finspångs kommun 
 
 
Ulrika Jeansson 
Ks Ordförande 

  

Hans-Erik Olofsson 
Verkställande direktör 

Johan Malmberg 
Kommundirektör 
 
 
 

Ovanstående namnteckningar bevittnas:  
 
Finspång den     februari 2020 Finspång den    februari 2020 

 
 
 

…………………………………………….              ………………………………………………. 
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Finspångs kommun 
 Box 5 
 612 21 Finspång 
 
 genom Fredrik Björkman 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar. 
 
Värderingsobjekt Hällestad 1:11 i Finspångs kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är juli 2019. 
 
Förutsättningar Inom värderingsobjektet finns en anläggning för värmeproduktion 

som förutsätts vara byggnad på ofri grund och denna ingår där-
med inte i det bedömda marknadsvärdet.  

 
 Tillagningsköket har för ändamålet fullgod utrustning. Enligt erhål-

let hyresavtal ägs dessa inventarier av Finspångs kommun. Dessa 
betraktas därmed som lös egendom och ingår inte i det bedömda 
marknadsvärdet. 

 
 För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2019-07-01 av undertecknad 

tillsammans med Bengt Lundkvist, Vallonbygden AB. 
 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Lokalhyreskontrakt. 
 - Hyreslista i excel. 
 - Uppgifter om drift- och underhållskostnader. 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
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BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Vallonbygden AB  (Org.nr 556381-0588) 
 
Fastighetstyp Samhällsfastighet med inriktning mot omsorgsboende samt delvis 

bostadsfastighet. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget inom Hällestad samhälle väster om 

Finspångs tätort. Avståndet till Finspång är ca 13 km. Gatuadres-
sen är Örebrovägen 259 A-C i Hällestad (blå pil i kartor nedan). 

 
 Näromgivningen utgörs av övervägande småhusbyggnader och öp-

pen åkermark. Utbudet av servicefunktioner och kollektiva kom-
munikationer inom samhället är mycket begränsat. Fastigheten 
angränsar till rv. 51 mellan Norrköping och Örebro och tillgänglig-
heten är därmed god. 

 

 
 Källa: Eniro 
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 Källa: Eniro 
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 2018-06-19. Pla-

nen anger bostads- och vårdändamål. Planen reglerar ingen maxi-
mal exploateringsgrad utan anger endast högsta byggnadshöjd till 
17,5 meter. Genomförandetiden går ut 2023-06-19. Enligt text på 
Finspångs kommuns hemsida är syftet med planen främst att Häl-
lestadgården ska ges möjlighet att bygga ut. 
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Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). Det bedöms som mycket 
troligt att någon av dessa hanterar värmeanläggningen som är be-
lägen på värderingsobjektet. Ingen av dessa har dock på grund av 
tidsbrist granskats närmare, förutom gemensamhetsanläggningen 
Västerby GA:1 enligt nedan.  

 
 Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningen Finspång Väs-

terby GA:1 som avser väg. Antalet delägare uppgår till 16 st. och 
värderingsobjektet innehar 22/100-delar. Gemensamhetsanlägg-
ningen bedöms inte påverka värdebedömningen negativt med 
mindre än eventuella kostnader som kan belasta värderingsobjek-
tet. 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 

  m² %  enheter 

Bostäder 587 15 9 

Vård 1 908 48 1 

Lager 140 3 - 

Övrigt - - 3 

Specialboende 1 378 34 1 

Summa 4 013 100 14 

 
 Areauppgifterna härrör från hyreslistan. Kontrollmätning har ej ut-

förts. 
 
 Utöver areorna i tabellen finns en förrådsbyggnad som ej redovi-

sas med area. 
 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 17 016 kvm. 
 
 Befintlig bebyggelse upptar mycket grovt uppskattat ca 3 500 kvm, 

dvs. ca 20 % av tomten. Den obebyggda delen utgörs av gräsmat-
tor, asfalterade och plattsatta gångytor och asfalterade parke-
ringsytor. Tomten är inhägnad delvis inhägnad med staket, främst 
mot åkermark och Hällestaån. Runt byggnaden Åstugan finns ett 
lågt trådstaket. 
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Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet är bebyggt med tre st. byggnader varav huvud-
byggnaden omfattar huvudbyggnaden ”Hällestagården” och en se-
parat avdelning inom ”Åstugan”. Dessutom finns två fristående 
byggnader med hyresrätter, ”Posthuset” och ”Annexet” samt en 
enklare förrådsbyggnad. 

 
 ”Hällestagården” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt. Troligen är byggnaden om- och 

tillbyggd under 1980-talet. Byggnaden är uppförd i två plan, delvis 
med souterrainkällare och delvis med krypgrund. Kännedom om 
större om- och tillbyggnader samt renoveringar saknas, förutom 
ovan nämnda. 

 
 Byggnaderna är grundlagda med gjuten källare eller gjuten platta 

på mark. Stommar och bjälklag utgörs troligen av betong. Fasa-
derna är klädda med puts. Fönstren är av både äldre 2- och nyare 
3-glastyp med isolerglas och karmar av trä. Taken är täckta med 
tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. En äldre oljepanna 
finns kvar. Ventilationen i äldreboendet utgörs av mekanisk till- 
och frånluft med värmeåtervinning. En hiss finns i äldreboendets 
trapphus. Trapphusen har trapplöp och golv av marmor. Byggna-
derna är anslutna till nät för el och VA samt fiber. Brandlarm med 
givare i bostadslägenheterna är installerat.  

 
 Byggnaderna inrymmer ett äldreboende med bostäder, gemen-

samma ytor samt ett fullgott tillagningskök med tillhörande mat-
sal. I källaren finns undercentral, tvättstuga, terapirum och slöjdsal 
samt förrådsutrymmen och personallokaler i form av omkläd-
ningsrum. 
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 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och ändamå-
let. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. Kök 

av 1980-talstyp med spisplattor, fläkt, inbyggd ugn samt kombine-
rat kyl- och frysskåp. Duschrum av 1980-talstyp med duschplats, 
WC, tvättställ och handduktstork samt våtrumsmatta på golvet 
och kaklade väggar. Rum har golv belagda med plastmatta och 
väggar klädda med tapeter. Flertalet lägenheter har balkong. I in-
nertak i samtliga rum utom kök finns fastmonterade takskenor för 
att underlätta tunga lyft och flytt av de boende från rum till rum. 
Planlösningen är normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är 
något varierande då vissa lägenheter har ytskikt och inredning 
som är från 1980-talet och vissa har renoverade ytskikt beroende 
på in- och utflyttning. Något akut invändigt underhållsbehov be-
döms dock inte föreligga. 

 
 De gemensamma korridorytorna, samlingslokaler och terapilokaler 

har huvudsakligen normalgott skick och standard. Golven är be-
lagda med linoleum eller klinker, väggarna är klädda med tapeter 
och taken utgörs av undertak. Lokalerna är specialanpassade för 
nuvarande verksamhet. Det invändiga underhållsskicket är nor-
malgott för åldern och något akut underhållsbehov bedöms inte 
föreligga. 

 
 
 ”Åstugan” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men byggnaden är troligen upp-

förd under slutet av 1980-talet. Byggnaden är uppförd i ett plan. 
Kännedom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar 
saknas. 

 
 Byggnaden är grundlagda med gjuten betongplatta. Stommar är 

troligen av trä. Fasaderna är klädda med träpanel. Fönstren är av 
3-glastyp med isolerglas och karmar av trä. Taken är täckta med 
tegel. 

 

48 av 605



Hällestad 1:11 8(25) 
Finspångs kommun 

 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenburen golvvärme. Ventilationen i 
äldreboendet utgörs av mekanisk till- och frånluft med värmeåter-
vinning. Byggnaden är ansluten till nät för el, VA och fiber. Brand-
larm med givare i respektive lägenhet är installerat. 

 
 Byggnaderna inrymmer 7 st. bostäder och gemensamma ytor för 

senildementa. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. 

Rummen omfattar trinettkök. Duschrum av 1980-talstyp med 
duschplats, WC och tvättställ samt våtrumsmatta på golvet och 
kaklade väggar. Rum har golv belagda med plastmatta och väggar 
klädda med tapeter. Lägenheterna har uteplatser. Planlösningen 
är normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är normaltgott för 
åldern. Något akut invändigt underhållsbehov bedöms inte före-
ligga. 

 
 De gemensamma korridorytorna, samlingslokaler och det gemen-

samma köket har huvudsakligen normalgott skick och standard. 
Golven är belagda med linoleum eller klinker, väggarna är klädda 
med tapeter och taken utgörs av undertak. Lokalerna är specialan-
passade för nuvarande verksamhet. Det invändiga underhålls-
skicket är normalgott för åldern och något akut underhållsbehov 
bedöms inte föreligga. 
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 ”Posthuset” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men enligt taxerade uppgifter 

anges 1910. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan, delvis med källare 
och delvis med krypgrund. Kännedom om större om- och tillbygg-
nader samt renoveringar saknas men det bedöms rimligt att större 
ombyggnad har skett under 1980-talet. 

 
 Byggnaden är grundlagd med källare av granitsten och betong. 

Stommar och bjälklag utgörs troligen av trä. Fasaderna är klädda 
med träpanel. Fönstren är av både äldre 2- och nyare 3-glastyp 
med isolerglas och karmar av trä. Taket är täckt med tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. Ventilationen sker via 
självdrag. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.  

 
 Byggnaden inrymmer 6 st. hyresbostäder samt en mindre tvätt-

stuga. I källaren finns undercentral samt lägenhetsförråd. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och därmed godkänd. 

 
 Bostadslägenheterna har normalgod standard för ändamålet. Kök 

av 1980-talstyp med spisplattor, fläkt, inbyggd ugn samt kombine-
rat kyl- och frysskåp. Duschrum av 1980-talstyp med duschplats, 
WC och tvättställ samt våtrumsmatta på golvet och kaklade väg-
gar. Rum har golv belagda med plastmatta och väggar klädda med 
tapeter. Lägenheter i markplan har uteplatser. Planlösningen är 
normalgod för ändamålet. Underhållsskicket är normalgott och 
något akut invändigt underhållsbehov bedöms inte föreligga. 
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 ”Annexet” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt men enligt taxerade uppgifter 

anges 1910. Byggnaden är uppförd i 1,5 plan, delvis med källare. 
Kännedom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar 
saknas men det bedöms rimligt att större ombyggnad har skett 
under 1980-talet. 

 
 Byggnaden är grundlagd med källare av granitsten och betong. 

Stommar och bjälklag utgörs troligen av trä. Fasaderna är klädda 
med träpanel. Fönstren är av äldre 2-glastyp med karmar av trä. 
Taket är täckt med tegel. 

 

   
 
 Uppvärmningen sker med vattenburen värme via kulvert från fri-

stående pelletspanna via vattenradiatorer. Ventilationen sker via 
självdrag. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA.  

 
 Byggnaden inrymmer 3 st. hyresbostäder. 
 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern och nyttjan-

det. Något akut underhållsbehov med risk för byggnadens kon-
struktion bedöms inte föreligga. OVK-besiktningen förutsätts vara 
utförd och därmed godkänd. 

 
 Ingen bostad besiktigades men dessa antas ha motsvarande skick 

och standard som ”Posthuset”.  
 
 
 ”Förrådsbyggnad” 
 Byggnadens ursprungsår är okänt. Byggnaden är uppförd i ett plan 

med gjuten platta eller krypgrund. Stommen är av trä, fasader 
klädda med träpanel, fönster av äldre 1-glasfönster med träkarm 
och taket är täckt med tegel. Byggnaden är ouppvärmd. Känne-
dom om större om- och tillbyggnader samt renoveringar saknas. 
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 Byggnaden besiktigades endast utvändigt och dess underhållsskick 

bedöms vara normalgott för åldern och nyttjandet. Visst under-
hållsbehov föreligger främst för fönsterunderhåll. 

 
 

HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
 Hyra för Hällestagården och Åstugan, med tillhörande gemensam-

hetslokaler och kök debiteras på Finspångs kommun. Gällande 
bashyra regleras via ett hyresavtal giltigt till och med 2014-10-30. 
Därefter har kontraktet förlängts med 5 år, dvs. till och med 2019-
10-30. Enligt muntlig information har en formell uppsägning inte 
skett varför kontraktet normalt sett borde förlängas med ytterli-
gare 5 år, dvs. till och med 2024-10-30. Dock har parterna en 
”tyst” överenskommelse om att kontraktet skall förlängas löpande 
i och med pågående diskussion om överlåtelse. 

 
 Till hyreskontraktet har tecknats tilläggsavtal om förhöjd hyra som 

erhållits i två versioner. Det ena av dessa är daterat 2011-03-29 
resp. 2011-04-06 med en tilläggshyra på 375 000 kr och hyrestid 
till och med 2014-10-30. Det andra av dessa är daterat 2011-08-30 
resp. 2011-09-* med en tilläggshyra om 303 750 kr fördelat på 
168 750 kr på servicelägenheterna och 135 000 kr för verksam-
hetslokaler, och en hyrestid till och med 2014-10-30. Tilläggsavta-
let ska ingå som integrerad del i hyresavtalet och antas därmed 
förlängas enligt ovanstående.       
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Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 
redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 

 
 Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen. 
  
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  

Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr m² kr/m² kr 

Bostäder 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

Vård 1 908 1 908 1 767 3 371 224 
  

1 033 1 970 296 - - - 

Lager 140 140 684 95 817 
  

400 56 000 - - - 

Övrigt - - - 9 120 
  

- 9 120 - - 20 760 

Specialboende 1 378 1 378 1 046 1 440 915 
  

1 046 1 440 915 - - - 

Genomsnitt / Summa 4 013 3 892 1 371 5 334 064 
  

1 000 3 893 319 121 1 088 131 663 

 
 Lokalhyreskontraktens återstående kontraktstid och respektive 

tidsintervalls andel av aktuell hyra framgår av tabellen. 
  

Kontrakts- Antal Andel av 

längd kontrakt hyra % 

<= 1 år 2 29 

> 1 - <= 3 år - - 

> 3 - <= 5 år - - 

> 5 - <= 10 år 1 71 

> 10 år - - 

Totalt 3 100 

 
Vakans / Hyresrisk För närvarande är vakansläget som framgår av tabellen nedan. 
   

Lokaltyp % vid kalkylstart 

  Hyra Area 

Bostäder 21 21 

Vård - - 

Lager - - 

Övrigt 69 - 

Specialboende - - 

Genomsnitt 2 3 

  
 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 

har gjorts. 
   

Hyresgäst etc. Lokal- Area 
  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 
  

2019-07-01 2019-12-31 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 
  

2019-07-01 2020-06-30 

6 st. vakanta carportplatser P-platser - 
  

2019-07-01 2044-12-31 

2 st. vakanta p-platser med el P-platser - 
  

2019-07-01 2019-09-30 
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 Gjorda vakansantaganden och åsättanden av hyresrisker innebär 
en vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. Långsiktig 
vakans för hyresbostäder om ca 2,0 % motsvarar ca 6 st. genom-
snittliga månadshyror per år. 

   

Vakans/hyresrisk (%) 
Lång

- 

  
201

9 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 
202

5 
202

6 
202

7 
202

8 siktig 

Bostäder 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Vård - - - - - - - - - - - 

Lager - - - - - - - - - - - 

Övrigt 61,8 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 
Specialbo-
ende - - - - - - - - - - - 

Totalt 2,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder samt föregående års faktiska utfall för år 2015, 
2016 samt 2017 och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Kost-
naderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Kostnads-
bedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 
UH   Admin. Media Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 

Bostäder 596 350 35 316 110 135 

Vård 486 928 25 316 65 80 

Lager 456 64 25 316 35 80 

Övrigt - 7 - - - - 

Specialboende 546 753 35 316 80 115 

Genomsnitt/Summa 524 2 103 30 316 76 100 
 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc Gällande taxeringsvärden samt nuvarande fastighetsskatt och/el-

ler kommunal fastighetsavgift framgår av tabellen. 
  

  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 

  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 

Bostäder 250 1 700 1 950 6 

Summa 250 1 700 1 950 6 

 
 Värderingsobjektet är taxerat med typkod 320 (Hyreshusenhet, 

bostäder). Värdeår är 1986. 
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 Värderingsobjektet borde även vara taxerat med typkod 823 (spe-
cialenhet, vårdbyggnad). En sådan taxering innebär skattebefrielse 
då något taxeringsvärde ej åsätts. Bedömt marknadsvärde påver-
kas således inte om en sådan taxering sker i framtiden. 

 
 För bostäder utgår en kommunal fastighetsavgift som baseras på ett indexreglerat belopp per bo-

stadslägenhet (f.n. 1 377 kr per år för hyreshus och 8 049 kr per år för småhus). Den kommunala 
fastighetsavgiften kan dock inte bli högre än taxeringsvärdet multiplicerat med skattesatsen (0,3% 
för hyreshus och 0,75% för småhus). Taxeringsvärdet förändras vid de tillfällen regelverket medger 
detta och i linje med översiktligt bedömd fastighetsprisutveckling. Nuvarande skattesatser och reg-
ler om indexreglering av beloppet per bostadslägenhet förutsätts gälla under hela kalkylperioden. 

 
Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 

tabellen. 
  

Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 1 330 5 336 344 

Drift & underhåll -524 -2 102 730 

Fastighetsskatt -1 -5 850 

Driftnetto år 1 (helår) 804 3 227 764 

Driftnetto, normaliserat 471 1 889 644 
 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 
 

VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 
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 Marknadsanalys  
 
Allmänt Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har, liksom i omvärlden, 

gått in i en fas med lägre tillväxt. Konjunkturläget i Sverige är dock 
fortsatt stark och inflationsförväntningarna ligger kring 2 %. Med 
anledning av detta beslutade Riksbanken i april att låta reporäntan 
vara oförändrad på -0,25 %. Riksbanken räknar med att höja repo-
räntan nästa gång vid slutet av året under förutsättning att kon-
junkturläget inte försämras. 

 
 Det råder flera osäkerhetsfaktorer kring konjunkturutvecklingen i 

omvärlden, bl.a. p.g.a. den rådande handelskonflikten mellan USA 
och Kina och risken har ökat att Storbritannien träder ut ur EU 
utan avtal. Dessutom har den ekonomiska utvecklingen i Italien, 
Tyskland och Frankrike försvagats kraftigt under senare tid och 
ännu råder osäkerhet huruvida nedgången avser en tillfällig svacka 
eller om nedgången är början mot en mer bestående svaghet i 
konjunkturen.  

 
 Aktiemarknaden har återhämtat sig från höstens kraftiga nedgång 

och aktiepriserna har haft en positiv utveckling under det första 
halvåret. De börsnoterade fastighetsbolagen har haft en starkare 
utveckling än börsen. Sedan årsskiftet har statsobligationsräntorna 
med längre löptider sjunkit och kronan försvagats. 

  
 Riksbanken bedömer att konjunkturen i Sverige kommer att vara 

fortsatt stark framöver men att den lägre BNP-tillväxten kommer 
att bestå. Tidigare har BNP-tillväxten drivits av en stark bostads-
marknad och när bostadsinvesteringarna nu sjunker dämpas till-
växten. 

 
Fastighetsmarknaden Omsättningen på fastighetsmarknaden har varit stor under det 

första halvåret, ca 79 miljarder kr, vilket är högre än motsvarande 
period föregående år. Den växande e-handeln har medfört att in-
tresset för logistikfastigheter växt medan renodlade handelsfastig-
heter har tappat i attraktivitet. 

 
 Finansieringsvillkoren är fortsatt goda med låga räntenivåer, däre-

mot har tillgången till skuldfinansiering stramats åt. Den tidigare 
mycket aktiva marknaden för företagsobligationer visar tecken på 
inbromsning och enligt en undersökning utförd av Catella har både 
fastighetsbolagen och banker en något mer pessimistisk syn på 
hur kreditmarknaden kommer att utvecklas framöver.  
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 De börsnoterade fastighetsbolagen har varit aktiva på marknaden 
vilka gynnats av en stark utveckling på aktiemarknaden i kombi-
nation med låga räntor. Den svaga kronan och positiva hedging-
effekter har medfört ett ökat intresse bland de utländska investe-
rarna. Däremot har intresset bland de svenska institutionerna 
minskat kraftigt och är för första gången nettosäljare sedan 2007.  

 
 Marknadens avkastningskrav på fastighetsinvesteringar har under 

ett antal år gradvis sjunkit och är på många orter nere på rekord-
låga nivåer.  Detta gäller framförallt för objekt i de större städerna 
och i tillväxtregionerna. En viss utplaning av avkastningskraven kan 
emellertid nu skönjas. För de mer sekundära delmarknaderna och 
för udda objekt med högre risknivåer finns tecken på att avkast-
ningskraven stiger.  

  
 KPI steg med närmare 2,3 % oktober 2018 vilket medför att mer-

parten av lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå. 
 
Marknad avseende 
värderingsobjektet Samhällsfastigheter 
 Fastigheter som brukas av hyresgäster, vars verksamhet till över-

vägande del är skattefinansierad och är specifikt anpassad för 
samhällsservice, definieras som samhällsfastigheter. Exempel på 
vanliga verksamheter är skolor, vård, äldreboenden fängelser och 
statliga myndigheter. Avregleringen på 90-talet möjliggjorde att 
nya aktörer kunde etablera sig på marknaden och ta över ägar-
skapet av samhällsfastigheter från kommun, landsting och staten. 
Samhällsfastigheter är således ett relativt nytt segment inom den 
kommersiella fastighetsbranschen. Allt eftersom kunskapen om 
dessa har ökat, har också investerarnas intresse för samhällsfastig-
heter ökat. 

 
Samhällsfastigheter kännetecknas oftast av säkra hyresintäkter – 
särskilt om hyresgästen är kommun, stat eller landsting. Hyresav-
talen är också i regel långa. Bland investerarna spelar därför det 
geografiska mikroläget en mer underordnad roll än vid andra typer 
av fastighetsinvesteringar. Den låga hyresrisken och det ökade in-
tresset för samhällsfastigheter har inneburit att direktavkastnings-
kraven gradvis har sjunkit. 
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Försäljning av kommunernas och landstingens fastigheter förvän-
tas fortsätta framöver, samtidigt som de fortfarande, tillsammans 
med statliga fastighetsbolag (ex vis Akademiska Hus, Specialfastig-
heter och Vasallen), är de största ägarna av samhällsfastigheter. 
Tillsammans äger de uppskattningsvis 60 % av det totala bestån-
det. Den resterande andelen ägs av pensionsfonder, privata fastig-
hetsbolag och institutioner.  
 
De privata aktörerna äger och förvaltar framförallt lokaler avsedda 
för skolor eller någon form av kontorsverksamhet. Äldreboenden 
utgör också en vanlig fastighetskategori men ska då helst vara av 
yngre årgångar som uppfyller myndigheternas krav på utformning, 
och säkerhet mm. I annat fall kan risk finnas för kostsamma om-
byggnader eller hot om nedläggningar.  
 
För samhällsfastigheter råder det stor variation i direktavkast-
ningskraven. Moderna fastigheter belägna i storstadsregioner, 
med statliga eller kommunala hyresgäster i kombination med åter-
stående långa hyresavtal (15 - 25 år) är de mest eftersökta objek-
ten och i dessa fall kan avkastningskraven nå ned mot 5 % och för 
nybyggda äldreboenden finns flera noteringar under 5 %.  

 
Vård- och äldreboenden Med en åldrande befolkning, talar den demografiska utvecklingen 

för ett ökat behov av vårdplatser och äldreboenden framöver.  
 

Människor lever idag allt längre än tidigare och förnärvarande är 
ca 20 % av befolkningen i Sverige 65 år eller äldre. De regionala 
skillnaderna är stora där många små kommuner med stor utflytt-
ning har en motsvarande andel på över 30 %. Från och med år 
2020 kommer antalet personer över 85 år att öka kraftigt och till 
år 2050 tror man att antalet personer i denna ålderskategori kom-
mer att ha fördubblats jämfört med idag.  
 
Enligt en undersökning utförd av Socialstyrelsen uppgav 125 kom-
muner under 2017 att de hade en brist på äldreboenden vilket är 
en ökning om 16 kommuner jämfört mot året innan. Samtidigt ne-
kades ca 5 000 personer med positiva biståndsbeslut en plats på 
äldreboende p.g.a. platsbrist, trots att kommunerna är skyldiga att 
hitta en plats inom tre månader. 
 
En plats på ett äldreboende kostar omkring en halv miljon kronor 
per år medan hemtjänsten är betydligt billigare vilket resulterat i 
att senior- och trygghetsboenden ökat. 
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Regeringen har beslutat om en ny boendeform, biståndsbedömt 
trygghetsboende, som träder i laga kraft under april 2019. Den nya 
boendeformen riktar sig till de som är gamla men för friska för 
äldreboende. De boende kommer att erbjudas möjlighet att delta i 
gemensamma måltider och aktiviteter. Regeringen har avsatt 850 
miljoner kr som ett investeringsstöd för att bygga den nya boende-
formen.  

 
Finspång Finspångs kommun tillhör Östergötlands län. Kommunen hade per 

december 2018 drygt 21 700 invånare. Övriga samhällen är främst 
Rejmyre, Igelfors, Grytgöl samt Ljusfallshammar. Befolknings-
mängden har under de senaste 5 åren har ökat något, ca 600 per-
soner sedan december 2014. Kommunen har en tradition av till-
verkning och industriverksamhet. Störst arbetsgivare, förutom 
kommun och landsting, är Siemens och Sapa. 

 
 I Hällestad samhälle finns äldreboende inom Hällestadgården, Häl-

lestad skola med fritidsverksamhet samt skolklasser från förskola 
till årskurs sex med totalt ca 150 elever, en mindre matvarubutik, 
en liten pizzeria samt ett tankställe. 

 
 Kommunen hade per april 2019 en öppen arbetslöshet på 3,1 %, 

vilket kan jämföras med Östergötlands län 3,2 % och riket som hel-
het 3,5 %. För Finspångs del är andelen öppet arbetslösa 1,5 % 
lägre än april 2018. 

Avståndet till Norrköping från Finspångs tätort är ca 25 km medan 
avståndet till Linköping är ca 50 km. Riksväg 51 mellan Norrköping 
och Örebro passerar genom Finspångs tätort, och även genom 
Hällestad. Antalet arbetspendlare per december 2017 uppgick till 
drygt 3 100 st. inpendlare medan drygt 2 600 st. personer pendlar 
ut från kommunen. Pendlingen fördelas på de största strömmarna 
enligt följande: 

  Finspång 2016 

  In Ut Netto 

Norrköping 2 128 1 769 359 

Linköping 327 244 83 

Motala 148 22 126 

Söderköping 68 26 42 

Katrineholm 49 130 -81 

Örebro 48 18 30 

Vingåker 39 100 -61 
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Bostadsmarknad Största ägare av hyresrätter är det kommunala bostadsbolaget 
Vallonbygden AB, med knappt 1 900 st. lägenheter inom kommu-
nen. Andra större fastighetsägare är Amasten samt Vinterklasen 
AB och Björke Fastigheter. De två sistnämnda har fastigheter 
främst i de mindre orterna. 

 
I Finspångs kommun fanns enligt SCB per 2016 knappt 11 000 st. 
bostäder, varav ca 4 000 st. (36 %), hyresrätter, drygt 1 800 st. (17 
%), bostadsrätter och resterande drygt 5 100 st. (47 %) småhus. I 
flerbostadshus fanns drygt 4 700 st. lägenheter varav 68 % är upp-
låtna med hyresrätt och resterande 32 % är upplåtna med bo-
stadsrätt. Tillskottet av bostäder har varit lågt under senare år. 
Under 2017 färdigställde Vallonbygden AB 32 st. lägenheter inom 
”Majoren”, ett stenkast från centrum. Enligt SCB färdigställdes 20 
st. lägenheter med hyresrätt samt 8 st. småhus. 
 
Enligt taxerade uppgifter återfinns 6 st. fastigheter inom Hällestad 
och närliggande Borggård, med ett 80-tal lägenheter. I totalen igår 
då de servicelokaler som ingår i värderingsobjektet. 

 
 Enligt Svensk Mäklarstatistik omsattes 113 st. bostadsrätter under 

perioden februari 2018 till februari 2019. Snittpriset motsvarar ca 
529 000 kr, motsvarande drygt 8 086 kr/kvm. Antalet sålda objekt 
är för få för att Mäklarstatistik har beräknat någon säkerställd pris-
utveckling. Under samma period omsattes 108 st. småhus till ett 
snittpris på ca 1 858 000 kr, motsvarande ca 15 721 kr/kvm. Inte 
heller för småhusen har någon säkerställd prisutveckling kunnat 
beräknas 

  
 De attraktivaste områdena för flerbostadshus bedöms vara områ-

det runt centrum samt Östermalm. Övriga centrala stadsdelar be-
döms vara relativt likvärdiga. Inom miljonprogramområdena i 
Dunderbacken och Hårstorp har det historisk sett funnits relativt 
hög vakans. Under senare år har denna vakans minskat betydligt, 
främst tack vare ökad inflyttning och låg nyproduktion av bostä-
der. 

 
Äldre/serviceboende Enligt uppgifter från kommunens hemsida finns sex st. äldreboen-

den samt ett korttidsboende inom kommunen. Av dessa äldrebo-
enden finns ett i Rejmyre och värderingsobjektet i Hällestad. 

 
 

  

60 av 605



Hällestad 1:11 20(25) 
Finspångs kommun 

 

 

 Ortspris 
 
 I tabellen framgår köp avseende äldreboenden som bedöms vara 

jämförbara med värderingsobjektet. 
  

Kommun Fastighet Yta Datum Pris Dir.avk Köpare 

    Lokaler Bostäder   Tkr kr/m²     

Salem Parken 6 3 650   2019-02 164 000 44 932 4,50 Heba 

Borlänge Hesse 4:34 & 44:8 8 400   2019-01 117 200 13 952   Vectura 

Timrå Tallnäs 1 1 797   2018-11 21 500 11 966 7,80 Offentliga Hus 

Höganäs 2 Fastigheter 5 174   2018-10 289 000 19 047   SBB 

Härnösand Ädelstenen 6 25 430   2018-06 1 145 000 7 361   Hemfosa 

Gotland Bro Duss 2:2 3 230 400 2018-06 52 200 14 366   Region Gotland 

Katrineholm Sköldinge-Ramsta 1:150 500 40 2018-04 10 000 18 518   Katrineberg Omsorg 

Gotland Adjutanten, Terra Nova 4 450   2018-03 147 000 33 034   M&G Investments 

Norrtälje Grindskolan 2 5 600   2018-02 72 000 12 857   Podium Fastigheter 

Täby, Norrtälje 5 Fastigheter 5 354   2017-06 225 000 42 025   Stenvalvet 

Sundsvall Hermes 4   6 326 2016-12 1 200 000 10 357   Samhällsbyggnadsbolaget 

Vellinge Påfågeln 1   3 477 2016-11 154 800 44 521 4,50 Brinova 

Kristianstad Oxen 3   3 900 2016-11 150 000 38 462 4-4,25 Northen Horizons Capital 

Borlänge Lantmätaren 3 & 4 3 790   2016-04 56 000 14 776 6,25 NP3 

Norrtälje Emmaus 67 4 108   2014-06 128 000 31 159 5,25 Diligentia 

Norrtälje Gjutaren 4 1463 (+)  2014-02 36 200 22 882   Fastighetsbolaget Norrtäljehusen Ab 

 
Anmärkningar: 
- Höganäs, förvärvet avser totalt 10 st. fastigheter varav 2 st. vård- och omsorgsfastigheter 
- Härnösand, Ädelstenen 6, Pris avser 6 kontors- och samhällsfastigheter i Falun, Härnösand, 

Sollefteå och Örebro. Portfölj nr 715 
- Norrtälje Grindskolan 2 såldes med vakanser 
- Täby, Norrtälje, 5 fastigheter med omsorg och LSS-boende 
- Sundsvall Hermes 4, portfölj om totalt 23 fastigheter med övervägande bostäder 
- Kristianstad Oxen 3, nyproduktion år 2017 
- Borlänge Lantmätaren 3 och 4, hotell som nyttjats som boende för ensamkommande flykting-

barn. 10-årigt hyresavtal med kommunen. 
- Norrtälje Emmaus 67, nybyggt 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan ca 7 400 och ca 45 000 kr/kvm, 
med ett medeltal på ca 232 700 kr/kvm och ett medianvärde på ca 
18 800 kr/kvm. Nedre kvartil motsvarar ca 13 600 kr/kvm. Ovan 
noterade direktavkastningarna avser antingen Forums egna ana-
lyser eller är hämtade från annan offentlig information. 
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 Ett ortsprismaterial har även framtagits avseende bostadsfastig-
heter som köpts sedan juni 2016 inom de mindre orterna i Fin-
spångs kommun. 

  
Fastighet Område LOA BOA Datum Köpeskilling Dir.avk Köpare Anm. 

    m² m²   Tkr kr/kvm Nedre Övre     

Rejmyre 1:124 Rejmyre   356 2019-04 1 650 4 634 6,25 7,50 Svennung Fastigheter AB 1 

Grytgöl 3:1 Grytgöl 146 910 2019-02 1 900 1 799 2,80 16,50 Vattufiskarna Fastigheter i Grytgöl AB 2 

Grytgöl 1:17 Grytgöl   1 149 2019-02 6 015 5 299 7,95   Vattufiskarna Fastigheter I Grytgöl   

Österby 1:10 Hällestad 244 160 2018-11 688 1 702     Privatperson   

Hävla 5:9 Hävla   1 133 2018-10 5 400 4 766     Koptisk-Ortodoxa Kyrkan I Skandinavi En   

Risinge-Falla 2:40 Falla 135 455 2018-03 2 900 4 915 8,75 9,50 Vallonbygden AB   

Emmetorp 3:51 Borggård - 232 2016-12 1 400 6 034     B.JS Energi i Finspång AB   

Byle 2:50 Byle, Landsbygd   204 2016-08 2 480 12 156     Kalefjärdens Fastigheter AB   

Borggård 2:4 Borggård - 418 2015-12 640 1 531     Privatperson   

Lotorp 4:164 Lotorp - 430 2015-12 1 100 2 558     Privatperson   

Emmetorp 3:51 Borggård - 232 2015-09 960 4 137     Privatperson   

Hävla 5:4 Hävla 208 141 2014-07 750 2 148     Kenor Camp AB   

Österby 1:10 Hällestad 244 160 2014-04 450 1 113     Accucell AB   

Rejmyre 1:148 Rejmyre   452 2013-10 1 100 2 433     Privatperson   

Rejmyre 1:124 Rejmyre   356 2013-06 665 1 867     Privatperson   

 
 Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Utgångspris 1 500 tkr. 
2) Utgångspris 1 900 tkr. Mer rimligt analyserad direktavkastning bör ligga inom 5,25 - 5,75 %. 

 
 Fastigheterna i ortsprismaterialet, bland vilka orena köp kan fin-

nas, har köpts till priser mellan ca 1 100 och ca 12 100 kr/kvm med 
ett medeltal kring 3 800 kr/kvm. Medianvärdet motsvarar ca 2 500 
kr/kvm och om vi bortser från de två lägsta och de två högsta no-
teringarna för kr/kvm erhålls ett trimmedel på ca 3 300 kr/kvm. 
Noterade direktavkastningar är enligt Forum egna analyser base-
rat på mäklarunderlag och egna bedömningar. 

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

 
 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Värderingsobjektets läge i kommunen kan klassas som ett C-läge, 

jämfört med bästa lägen i Finspångs tätort som A-läge. För om-
sorgsboende bedöms dock läget som mer positivt då antalet lik-
nande byggnader är begränsat och deras lokaliseringar redan be-
stämda.  

 
 För de 9 hyresrätterna bedöms efterfrågan som något låg men 

med en viss koppling till övrig verksamhet inom fastigheten är det 
troligt att efterfrågan ändå finns. 
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 De aktuella hyrorna för omsorgsboendet bedöms vara marknads-
mässiga. För hyresrätterna bedöms hyran motsvara bruksvärdesni-
vån. 

 
 Vakansgraden för omsorgsboende bedöms vara låg, om ens nå-

gon. En framtida risk kan föreligga vid omförhandling av avtalet 
och den eventuell diskussion om sänkning av hyra. För hyresrät-
terna bedöms en långsiktig vakans som främst avser hyresbortfall 
vid omflyttningar. 

 
 Byggnadernas underhållskick innebär att inga omfattande under-

hållsåtgärder behöver vidtas omgående. Det kunde konstateras 
att målning av träpanel och vindskivor på ”Posthuset” samt ”An-
nexet” föreligger inom närtid. För samtliga byggnader föreligger 
det visst underhållsbehov för fönster. 

 
 Värderingsobjektet bedöms, tack vare den under 2018 antagna 

detaljplanen, ha en outnyttjad byggrätt för främst äldreboende. 
Byggrätten är dock inte specificerad till ytan och därmed svår att 
kvantifiera för eventuellt värdetillägg. Vid besiktningen nämndes 
en utbyggnad för 12 st. platser. En viss efterfrågan för äldrebo-
ende bedöms dock finnas då Finspångs kommun måste ha identifi-
erat ett framtida behov. Se vidare sidan 24. 

 
 Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett större 

fastighetsbolag med inriktning mot liknande fastigheter. De 9 hy-
resrätterna kan dock ses som lite udda i sammanhanget men en 
separat försäljning av dessa kräver en fastighetsbildning. En kö-
pare av dessa är även mer sällsynt och bör troligen sökas bland de 
som redan äger hyresrätter i samhället.  

 
 Sammantaget innebär värderingsobjektets kontraktsstruktur med 

ett för värderingsuppdraget antaget omförhandlat hyresavtal med 
normalt kontraktstid, ett förhållandevis riskfritt hyreskontrakt 
med låg vakansrisk och ett för ändamålet normalgott underhåll att 
det är normalt attraktivt på marknaden. Det något perifera läget 
kan dock påverka betalningsviljan något negativt. Försäljningsti-
den bedöms vara relativt lång och möjligheten att sälja objektet 
kan öka om en eller flera enheter säljs i samma paket. 

 
 Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för omsorgsdelen i värderingsobjektet bör ligga inom intervallet 
6,0 – 6,75 %. För hyresrätterna inom värderingsobjektet bör di-
rektavkastningskravet ligga inom intervallet 6,50 – 7,00 %. 
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 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

 
Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 6,29 % 

- Bostäder 6,75 % 

- Vård 6,25 % 

- Lager 6,25 % 

- Övrigt 6,25 % 

- Specialboende 6,25 % 

Kalkylränta på totalt kapital     

- avseende driftnetton, snitt 6,28 % 

- avseende restvärde 8,41 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: Cirka 10 år (2019-07-01 - 2028-12-31)   

 
 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 

består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
 Då värderingsobjektet har förhållandevis långa hyreskontrakt med 

hyresgäster som bedöms som relativt säkra betalare, har det be-
dömts vara lämpligt med differentierade kalkylräntor för driftnet-
ton respektive restvärde. Med hänsyn till de förhållandevis säkra 
hyresintäkterna och den förbättrade möjligheten till belåning som 
detta medför bedöms kalkylräntan under kontraktsperioden till 
4,50 %. Detta kan jämföras med 10-åriga statsobligationsräntan 
som för närvarande är ca minus 0,10 %. 

 
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
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Värdetillägg / 
Värdeavdrag Tack vare den under 2018 antagna detaljplanen bedöms det finnas 

en outnyttjad byggrätt för främst äldreboende. Värdetillägget är 
relativt svårt att bedöma i kronor då någon faktisk uppgift om ytor 
och tillbyggnad saknas vid värdetidpunkten. Antalet försäljningar 
av byggrätter för liknande ändamål i liknande mikrolägen och 
kommuner som Finspång bedöms vara mycket får, om ens några. 
Forum har kännedom om ett antal försäljningar av byggrätter för 
liknande ändamål, men merparten av dessa avser Stockholmsom-
rådet. Prisbilden är därmed ej helt relevant för värderingsobjektet.  

 
 Något värdetillägg görs därmed inte inom ramarna för detta upp-

drag.  
 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 38 000 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 16 977 223 kr 

- Nuvärde av driftnetton 21 209 443 kr 

Direktavkastning, år 1 8,49 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 6,29 % 

Värde kr/m² 9 469 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde 19,49   

      

 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 
värdeavdrag. 

 
 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
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Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 
har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   4 759 12 

Vakansgrad %-enheter 10   -7 334 -19 

Drift & underhåll kr/kvm 10   -1 364 -4 

Inflation %-enheter 1   4 942 13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -4 230 -11 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   5 788 15 

 
 

MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Hällestad 1:11 i Finspångs kom-

mun bedöms vid värdetidpunkten juli 2019 till: 
 

Trettioåtta miljoner kronor 
[ 38 000 000 kr ] 

 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
Norrköping 2019-07-02 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
Hans Westin 
Civilekonom 

 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Karta 
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2019 del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2019                     

Hyror, bostäder 899 266 538 549 560 571 583 594 606 619 631 

Vakans/hyresrisk, bost. -189 -56 -37 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 

Hyror, lokaler 1 433 2 474 4 974 5 041 5 110 5 179 4 814 3 905 3 983 4 062 4 144 

Hyror, mark, garage mm - 15 30 31 32 32 33 34 34 35 36 

Vakans/hyresrisk, mark mm - -9 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 

Effektiv hyra 1 330 2 690 5 489 5 593 5 673 5 754 5 400 4 503 4 593 4 685 4 778 
                        

Drift & Löpande underhåll -423 -855 -1 731 -1 765 -1 801 -1 837 -1 873 -1 911 -1 949 -1 988 -2 028 

Periodiskt underhåll -101 -205 -414 -422 -431 -440 -448 -457 -466 -476 -485 

Fastighetsskatt etc -1 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 

Kostnader -525 -1 063 -2 151 -2 194 -2 238 -2 282 -2 328 -2 375 -2 422 -2 470 -2 520 
                        

Driftnetto 804 1 627 3 339 3 400 3 435 3 472 3 072 2 128 2 171 2 214 2 258 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   3 225   Restvärde kalkylslut (tkr) 36 617 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   1 890         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   6,28         

Kalkylränta restvärde (%)   8,41   Marknadsvärde kr/m² 9 469 

Direktavkastning, initial, %   8,49   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 19,49 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 6,29     
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt juli 2019 (kalkylstart 2019-07-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         21 209   

Nuvärde av restvärde (tkr)         16 977   

SUMMA (tkr)         38 187   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       38 000   
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m² index%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 

Finspångs kommun (Äldreboende) Vård/Förråd 2 048 24-10-31 2 026 296 989 90   -   -     2 026 296 989   2 026 296 989 1, 2 

26 st. servicelägenheter (53 kvm) Äldreboende 1 378 19-12-31 1 440 915 1 046 100   -   -     1 440 915 1 046   1 440 915 1 046 - 

7 st. uthyrda bostäder (52 kvm) Bostäder 466 19-12-31 416 988 895 100   -   -     416 988 895   416 988 895 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 - - - 100   -   -     58 659 882   58 659 882 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 - - - 100   -   -     52 244 959   52 244 959 - 

6 st. vakanta carportplatser P-platser - - - - -   -   -     16 200 -   16 200 - 3 

4 st. uthyrda p-platser med el P-platser - 19-12-31 9 120 - -   -   -     9 120 -   9 120 - - 

2 st. vakanta p-platser med el P-platser - - - - -   -   -     4 560 -   4 560 - - 

Summor / Genomsnitt   4 013   3 893 319 1 000     -   -     4 024 982 1 003   4 024 982 1 003   

 
Not (enligt numrering i tabellen) 
1) Avtal upphör 2019-10-30 och antas förlängt med 60 månader. 
2) Hyrestillägg avser mellanskillnad mellan debiterad hyra och uppräknad bashyra, och antas även det vara förlängt till och med 2024-10-31. 
3) Enligt hyreslista vakanta och antas så förbli kalkylperioden ut. 
 

 
ÖVRIGA TILLÄGG 
 

Hyresgäst etc./tillägg (tkr) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Finspångs kommun (Äldreboende) 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 201 - - - - 

Summa 1 441 1 441 1 441 1 441 1 441 1 201 - - - - 
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Fastighetskarta med gränser och byggnader 
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Baltzarsgatan 18, 211 36  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
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Kortfattat värdeutlåtande 
del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet), Finspångs kommun 
 

  
 Posthuset Annexet 
 
Uppdragsgivare Finspångs kommun, genom Fredrik Björkman 
 
Syfte Att för ovan nämnda byggnader, med tillhörande lämplig markyta, 

fördela det av undertecknad per 2019-07-02 för hela fastigheten 
bedömda marknadsvärdet. Syftet är att utgöra underlag för in-
terna bedömningar i samband med eventuell försäljning. 

 
Förutsättningar Enligt överenskommelse redovisas värdefördelningen på ett kort-

fattat sätt. För utförlig information om värderingsobjektet och vär-
debedömningen hänvisas till nämnda värdeutlåtande.  

 
Enligt muntlig information från uppdragsgivaren har troligtvis 
ingen hyreshöjning för de berörda nio lägenheterna skett varför 
någon ny värdebedömning per januari 2020 inte har gjorts. 
 
De i tidigare upprättat värdeutlåtande ingående bedömda media-
kostnader (värme, el, VA och renhållning) avser hela fastigheten 
som en enhet då undermätare inte finns. Som förutsättning för 
denna värdefördelning har den genomsnittliga kostnaden per kvm 
multiplicerats med de aktuella bostadsytorna för Posthuset och 
Annexet. Det kan således finnas en avvikelse vid en jämförelse 
med faktiskt förbrukning för respektive byggnad. 
 
För uppdraget gäller Allmänna villkor för värdeutlåtande. 
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Värderingsobjekt del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) i Finspångs kom-
mun. 

 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är juli 2019. 
 
Besiktning Besiktning av värderingsobjektet skedde 2019-07-01 i samband 

med tidigare värderingsuppdrag. 
 
Fastighetsbildning Fastighetsbildning för Posthuset och Annexet har inte genomförts 

och den fastslagna tomtarealen för Posthuset och Annexet är per 
dagens datum därmed okänd. Det förutsätts att avstyckning kan 
ske och att en lämplig fastighetsbildning därmed skapas. 

 
Taxeringsvärde Nedan angivna taxeringsvärden och fastighetsskatt baseras på be-

räknade taxeringsvärden för år 2019. Dessa kan avvika från de un-
der 2019 nya fastslagna taxeringsvärdena men detta bedöms inte 
påverka utförd värdebedömning i någon nämnvärd grad. 
  
  Taxeringsvärde, tkr Fastighets- 

  Mark Byggnad Totalt skatt, tkr 

Bostäder 250 1 700 1 950 6 

Summa 250 1 700 1 950 6 

 
Hyror Värderingsobjektets aktuella hyror och bedömda marknadshyror 

redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
 Hyrorna kan sammanfattas med avseende på lokaltyp och uthyrt 

respektive vakant enligt tabellen. 
 
Lokaltyp Total Uthyrd Aktuell hyra 

  

Marknads- Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 
  

hyra Totalt Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 
  

kr/m² kr m² kr/m² kr 

Bostäder 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

Genomsnitt / Summa 587 466 895 416 988 
  

895 416 988 121 917 110 903 

 
Vakans / Hyresrisk Vid värderingsuppdrag per juli 2019 var vakansläget som framgår 

av tabellen nedan. 
  
Lokaltyp % vid kalkylstart 

  Hyra Area 

Bostäder 21 21 

Genomsnitt 21 21 
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 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 
har gjorts. 
  
Hyresgäst etc. Lokal- Area 

  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 
  

2019-07-01 2019-12-31 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 
  

2019-07-01 2020-06-30 

 
 Gjorda vakansantaganden och åsättande av hyresrisker innebär en 
vakans/hyresrisk per lokaltyp och år enligt tabellen. Långsiktig va-
kan om ca 2,0 % motsvarar ca 2 st. genomsnittliga månadshyror 
per år. 
 
Vakans/hyresrisk (%) Lång- 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 siktig 

Bostäder 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Totalt 21,0 6,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder samt föregående års faktiska utfall för värme, el, 
VA och renhållning för år 2015, 2016 samt 2017 och avser kostna-
der som belöper på fastighetsägaren och exkluderar kostnader 
som betalas av hyresgästen. Fördelningen på Posthuset och An-
nexet är som ovan nämnts baserad på kr/kvm för samtliga byggna-
der och ytor. Kostnaderna bedöms komma att utvecklas med in-
flationen. Kostnadsbedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 

UH   Admin. Media Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² kr/m² 

Bostäder 596 350 35 316 110 135 

Genomsnitt/Summa 596 350 35 316 110 135 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Extraordinärt under- 
håll / Investeringar Bedöms inte vara aktuellt. 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 4(5) 
Finspångs kommun 

 

 

Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 
tabellen. 

  
Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 710 416 988 

Drift & underhåll -596 -350 129 

Fastighetsskatt -10 -5 850 

Driftnetto år 1 (helår) 104 61 009 

Driftnetto, normaliserat 275 161 354 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 
är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 

 
 

VÄRDERING Flerårig avkastningsanalys 
 
Kalkylränta/ 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 6,75 % 

- Bostäder 6,75 % 

Kalkylränta på totalt kapital 8,88 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: Cirka 10 år (2019-07-01 - 2028-12-31)   

 
Nyckeltal  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 2 400 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 1 297 740 kr 

- Nuvärde av driftnetton 1 090 388 kr 

Direktavkastning, år 1 2,54 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 6,75 % 

Värde kr/m² 4 089 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde 1,23   

      

Känslighetsanalys   
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   - - 

Vakansgrad %-enheter 10   -799 -33 

Drift & underhåll kr/kvm 10   -248 -10 

Inflation %-enheter 1   583 24 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -303 -13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   410 17 
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) 5(5) 
Finspångs kommun 

 

 

SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING 
 

 Marknadsvärdet av fastigheten del av Hällestad 1:11 (Posthuset 
och Annexet) i Finspångs kommun bedöms vid värdetidpunkten 
juli 2019 till: 

 

Två miljoner fyrahundratusen kronor 
[ 2 400 000 kr ] 

 
  OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
Norrköping 2020-01-27 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 

 
Hans Westin 
Civilekonom 

 
Bilagor;  
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet) Bilaga 1 1(1) 

Finspångs kommun  
 

 
 

 

KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2019 del 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2019                     

Hyror, bostäder 899 266 538 549 560 571 583 594 606 619 631 

Vakans/hyresrisk, bost. -189 -56 -37 -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 

Effektiv hyra 710 210 502 538 549 560 571 583 594 606 618 
                        

Drift & Löpande underhåll -461 -137 -276 -282 -287 -293 -299 -305 -311 -317 -324 

Periodiskt underhåll -135 -40 -81 -82 -84 -86 -87 -89 -91 -93 -95 

Fastighetsskatt etc -10 -3 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 

Kostnader -606 -179 -363 -370 -378 -385 -393 -401 -409 -417 -425 
                        

Driftnetto 104 31 139 168 171 175 178 182 185 189 193 
                        

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   61   Restvärde kalkylslut (tkr) 2 916 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   161         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   8,88         

Kalkylränta restvärde (%)   8,88   Marknadsvärde kr/m² 4 089 

Direktavkastning, initial, %   2,54   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) 1,23 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 6,75     
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt juli 2019 (kalkylstart 2019-07-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         1 090   

Nuvärde av restvärde (tkr)         1 298   

SUMMA (tkr)         2 388   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       2 400   
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del av Hällestad 1:11 (Posthuset och Annexet)                  Bilaga 2 1(1) 
Finspångs kommun 

 

HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
 
Hyresgäst etc. Lokal- Total    Löptid Aktuell hyra   Bedömd marknadshyra   

  typ area t.o.m. Exkl. tillägg   Hyrestillägg   Skattetillägg     Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m² index%   kr   kr     kr kr/m²   kr kr/m² Not 

7 st. uthyrda bostäder (52 kvm) Bostäder 466 19-12-31 416 988 895 100   -   -     416 988 895   416 988 895 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 67 - - - 100   -   -     58 659 882   58 659 882 - 

1 st. vakant bostad Bostäder 55 - - - 100   -   -     52 244 959   52 244 959 - 

Summor / Genomsnitt   587   416 988 895     -   -     527 891 899   527 891 899   
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 109   Dnr: KS.2019.0817 
 
Förvärv Hällestadgården 

Sammanfattning 
Sektor Vård och omsorg har genomfört en utredning av behov och möjliga 
alternativ avseende utbyggnad av boende inom SÄBO. Utredningen 
presenterades för kommunfullmäktige. Fullmäktige fick ta ställning till fyra olika 
alternativ till lösning. Beslutet i fullmäktige pekade ut alternativet innehållande 
avveckling av Storängsgården samt nybyggnation av ca. 89 platser i tätorten. 
Beslutet innehöll även tillbyggnad av 12 nya platser på Hällestadgården i 
Hällestad. 
 
Effekten av en nybyggnation och tillbyggnad innebär möjlighet till moderna 
lokaler som kan optimera välfärdstekniken och dess bemanning.   
 
Fastighetsavdelningen har utrett konsekvenserna av fullmäktiges beslut. Initialt 
föreslår avdelningen ett förvärv av Hällestadsgården (Hällestad 1:11). I nästa 
skede föreslås en tillbyggnad av de nya platserna. Projektering och kalkylering 
av tillbyggnationen pågår och beräknas föreläggas fullmäktige för beslut under 
Q2/Q3 2020. 
 
Fastighetsavdelningen och Vallonbygden AB har diskuterat olika vägar att 
uppfylla fullmäktiges beslut. Slutsatsen som delas av båda parter är att 
kommunen förvärvar Hällestadgården från Vallonbygden. Vallonbygden är av 
den uppfattningen att vårdboendet inte tillhör dess huvudsakliga inriktning och 
dessutom förvaltningsmässigt inte passar in i beståndet.  
 
Ur ett kommunalt perspektiv innebär ett förvärv av Hällestadgården en högre 
handlingsfrihet. Driftmässigt minskar kostnaden för verksamheten då internhyra 
är billigare än externförhyrning. Egenägd fastighet för kommunal 
kärnverksamhet är långsiktigt generellt sett billigare för verksamheten.  
 
Parterna har låtit värdera fastigheten genom två av varandra helt oberoende 
parter. Vallonbygdens värderare Croisette Valuation & Analysis AB sätter värdet 
till 34 200 000 kr. Finspångs kommuns värderare Forum fastighetsekonomi AB 
värderar fastigheten till 38 000 000 kr. Parterna är överens om att förvärvspris är 
ett genomsnitt av respektive värdering d.v.s. 36 100 000 kr.  

Vidare är parterna överens om att upprätta ett avtal om återköp av de friliggande 
bostadshusen vid Hällestadgården. Finspångs kommuns huvudsakliga policy är 
att inte förvalta ”rena” bostadshus. Värdering av bostadshusen har upprättats av 
Forum fastighetsekonomi AB, vilken visar 2 400 000 kr. Kommunen och 
Vallonbygden AB är vidare överens om villkor för hantering av 
förrättningskostnader och kostnader för separering av värmesystemet. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 64 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ekonomiska konsekvenser utav förvärv förutom ordinarie driftkostnader är: 
sedvanliga transaktionskostnader, stämpelskatt för bostadsdel på fastigheten. 

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Beroende på hur övriga 
investeringar faller ut under året kan nyupplåning bli aktuell. Förvaltningen 
önskar medgivande för nyupplåning men avser att avvakta med verkställande till 
dess behov uppstår. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
1. Att Finspångs kommun förvärvar Hällestad 1:11 från Vallonbygden AB 

för köpeskillingen 36 100 000 kr exklusive transaktionskostnader. 

2. Att utöka 2020 års investeringsram med 36 100 000kr.  

3. Att medge lånefinansiering inom 2020 års beslutade låneram. 

4. Att fullmäktige fastställer förelagt köpeavtal. 

5. Att den vinst som uppstår vid försäljning av Hällestad 1:11, blir kvar i 
Vallonbygden AB. Syftet är att årligen bygga ca. 20 lägenheter med full 
tillgänglighetsanpassning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Helena Wetterhall 

2020-02-11  1 (1)  
Dnr KS.2019.0943  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen lämnar förslag till riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Finspångs kommun.  
 
Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för 
åtgärder som bör vidtas av och för politiker som drabbas av olika former 
av hot, våld eller trakasserier. 
 
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska 
system då detta kan innebära att individer avstår från politiska uppdrag.  
 
Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och säkerhet 
både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.  
 
Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har berett ärendet. 
 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. att anta riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 110   Dnr: KS.2019.0943 
 
Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 

Sammanfattning 

Förvaltningen lämnar förslag till riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Finspångs kommun.  
 
Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för 
åtgärder som bör vidtas av och för politiker som drabbas av olika former 
av hot, våld eller trakasserier. 
 
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska 
system då detta kan innebära att individer avstår från politiska uppdrag.  
 
Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och säkerhet 
både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.  
 
Brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har berett ärendet. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. att anta riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda i Finspångs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Riktlinje 

Vid hot och våld mot förtroendevalda i 
Finspångs kommun 

Antagen av .. 
KS.2019.0943 
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R I K T L I N J E  

VID HOT OCH VÅLD MOT FÖRTROENDEVALDA I 

FINSPÅNGS KOMMUN 

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  

  
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt  
demokratiska system då detta kan innebära att individer avstår  
från politiska uppdrag.  
 
Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och 
säkerhet både under sitt uppdrag och i övriga sammanhang.  
 
Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för 
åtgärder som bör vidtas av och för politiker som drabbas av olika former 
av hot, våld eller trakasserier.
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Riktlinje vid hot och våld mot förtroendevalda 

Denna riktlinje tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 
politiker och ledamöter i kommunala bolag i Finspångs kommun.  

Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. Det kan 
innebära att människor avstår från att ta politiska uppdrag eller att förtroendevalda avsäger sig 
sina uppdrag. Det kan också innebära att avståndet mellan de förtroendevalda och 
medborgarna blir längre.  

Förtroendevalda i Finspångs kommun ska känna godtagbar trygghet och säkerhet både under 
sitt uppdrag och i övriga sammanhang. De ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar 
och inte påverkas i sitt beslutsfattande. 

Riktlinjen utgör ett stöd för att förebygga hot och våld samt strategier för åtgärder som bör 
vidtas av och för politiker som drabbas av olika former av hot, våld eller trakasserier. 

Den kommunala organisationen stöttar den förtroendevalda med vägledning i situationer. 

 

Vad är hot och våld  

Hot innebär att någon hotar att skada någon person eller dennes egendom. Hotet som riktas 
kan även omfatta andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för den som blir 
utsatt. Hotet kan ske via kommunikation, till exempel telefonsamtal, sms, genom direkt tilltal 
eller med hjälp av vapen eller annat föremål. 

Hot är en form av otillåten påverkan som alltid handlar om straffbara gärningar. Det kan till 
exempel handla om olaga hot eller utpressning för att en förtroendevald ska fatta ett visst 
beslut eller förhåller sig passiv. 

Trakasserier är en form av hot med subtila metoder där syftet är att påverka eller reagera på 
något som inträffat. Det ska noteras att trakasserier är en form av påverkan som inte alltid är 
straffbar. I vissa situationer kan emellertid trakasserierna betraktas som ofredande, olaga 
förföljelse eller fridskränkningsbrott. Trakasserier kan vara obehagliga telefonsamtal, tecken 
på kartläggning eller att oönskade varor har beställts i personens namn i syfte att hämnas eller 
av annat skäl väcka obehag.  

Med våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda 
med anledning av deras uppdrag. Våld är fysiskt sett den grövsta formen av otillåten 
påverkan. Det kan vara våld, till exempel misshandel mot en förtroendevald, en anhörig eller 
kollega. Det kan även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse. 
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Åtgärder 

Generella akutåtgärder då hot- eller våldssituation inträffar 

 Larma snabbt via telefon 112, personlarm eller ropa på hjälp 

 Vid akutsamtal uppge vem du är, platsen, skador, hot, drabbade samt telefonnummer 
man når dig på 

 Förebygg risk för nya angrepp och skador 

 Kontakta anhörig och er gruppledare 

 
Egna åtgärder 

 Förbered dokumentation av hot eller händelse. Notera: tid, plats, 
händelse, orsak, vidtagna åtgärder, övrigt av vikt.  

 
 Gör polisanmälan och rapportera till kommunens säkerhetschef eller 

säkerhetssamordnare. 
 

 Spara information och dokumentation om hot eller trakasserier som du utsatts 
för som kan användas som bevismaterial. 

 
 Notera namn och telefonnummer till personer som hört eller sett vad som hänt om det 

är möjligt. 

 Vid behov kontaktas polisen, kommunens säkerhetschef eller säkerhetssamordnare för 
samråd och stöd avseende bedömning av eventuellt hot eller behov av lämpliga 
skyddsåtgärder.  

 
Polisanmälan 

Grundregeln är att brott ska polisanmälas och polisen ska utreda dessa. Om någon blir utsatt 
för hot, våld eller trakasserier är det därför viktigt att en polisanmälan lämnas in.  

Polisanmälan kan göras genom telefon 114 14 eller genom att uppsöka närmaste polisstation. 
Vid akuta situationer ring snarast 112. Det är alltid den som drabbas som avgör om en 
polisanmälan ska inlämnas. En anmälan ger polisen betydligt större möjligheter att förhindra 
att gärningspersonen upprepar brott samt möjliggör att personen kan lagföras och eventuellt 
betala ersättning för skador som personen har orsakat.  

Politiker har lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Detta innebär att 
endast de tjänstemän hos polisen som är berörda och arbetar med ditt ärende kan ta del av 
innehållet. Om ett angrepp kan bero på gärningspersonens negativa inställning till den 
drabbades hudfärg, nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller 
sexuella läggning är det viktigt att det anges vid polisanmälan. Detta klassas som hatbrott och 
kan leda till straffskärpning vid lagföring. 
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Stöd i rättsprocessen 

Den som drabbas av hot, våld har i de allra flesta fall rätt att ta med en stödperson vid besök 
hos polisen. Den drabbade bestämmer själv vem som ska vara stödperson. Det kan 
exempelvis vara en vän, en arbetskollega en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en 
brottsoffer- eller kvinnojour. Den som drabbas kan även få ett målsägandebiträde ett så kallat 
juridiskt biträde, om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet ger stöd genom hela 
den juridiska processen. Eventuellt önskemål om målsägandebiträde ska framföras till polis 
eller åklagare. 

 

Skydd för hotade 

Polisen kan erbjuda åtgärder för hotade som behöver skydd. På de flesta polismyndigheter 
finns brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och skydd för brottsoffer. Polisen bedömer 
hur stort behovet av skydd är och vilken skyddsåtgärd som bör vidtas i det enskilda fallet. 
Exempel på detta är rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel. Polisen samarbetar 
med andra myndigheter och organisationer, exempelvis Skatteverket och socialtjänsten när 
det gäller skyddat boende. 

Polismyndigheten ansvarar för personskydd av förtroendevalda på kommun- och 
landstingsnivå. 

Internt i kommunen kan förstärkt skydd tillhandahållas vid behov: 

 Personlarm under begränsad tid  

 Bevakning genom kommunväktare 

 

 
Att förebygga situationer av hot och våld vid offentliga möten 

Bedöm lämplighet att genomföra mötet, resurser, lokal, bevakningsåtgärder som krävs för 
säkerheten.  
 
Kontakta polisen och informera om eventuella kontroversiella budskap som kan påverka 
hotbilden. Informera dig om andra evenemang som kan pågå parallellt, exempelvis 
demonstrationer och informera dig om planerade åtgärder för eventuell ordningsstörning. 
 
Vid offentliga möten bör huvudpersonen undvika plats mitt på en yta med människor runt 
omkring. Tänk på angreppsrisk från person med eventuellt tillhygge.  
 
Säkerhetsavstånd kan markeras med hjälp av blommor, band eller rep vid offentliga möten. 
Tänk ur säkerhetssynpunkt på placering av entréer, funktionärer och media. 
 
Planera reträttväg till säkert utrymme. Använd säker parkeringsplats för fordon i nära 
anslutning.  
 
Provocera inte störande eller hotfulla personer. 
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Hantera hot och angrepp 

Genom aktiva val och medvetet förhållningssätt kan du som är politiskt aktiv värna om din 
personliga säkerhet i möte med andra. 

 Var gärna personlig men inte privat. 

 Exponera inte eller ge inblick i dina vanor. 

 Tänk på hur du kommunicerar frågor som kan röra upp känslor.  

 Berätta gärna vad du har gjort och inte vad du kommer att göra.  

 Hur uttrycker du dig om andra personer (personangrepp). 

 Begär godkännande innan publicering av bilder och inlägg på sociala media från 
medverkande personer. 

 

Viktiga telefonnummer 

Akut – Polis, Ambulans, Räddningstjänst: 112 

Ej akut – Polis: 114 14 

Säkerhetssamordnare, Finspångs kommun: 0122-852 83 

Säkerhetschef, Finspångs kommun: 0122-850 60 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Instruktion för kommundirektören 

 
Sammanfattning 
Den tidigare kommunallagen innehöll i princip ingen reglering av de anställdas roll 
och ansvar. I samband med den senaste kommunallagsutredningen fördes dock 
diskussioner om kommundirektörens roll och ställning i den kommunala 
organisationen och utredningen föreslog att kommunstyrelsen ska bli skyldig att 
fastställa en instruktion för kommundirektören. Förslaget liknar i många avseenden 
det som finns om VD-instruktion i aktiebolagslagen.   

Anledningen till detta var att det identifierats ett stort behov av att reglera 
kommundirektörens uppdrag i syfte att klargöra ansvars-, roll- och 
uppgiftsfördelning mellan kommunstyrelsen och kommundirektören. Inte minst var 
ambitionen att en instruktion skulle kunna medverka till ett bättre samspel och färre 
intressekonflikter mellan den politiska nivån och 
förvaltningsorganisationen/kommundirektören. Således framgår numera av 7 kap. 
1-2 §§, kommunallagen (2017:725) att kommunstyrelsen ska utse en direktör och att 
direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. Av kommunallagen framgår också att 
kommunstyrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen, samt direktörens övriga uppgifter.  
Mot bakgrund av ovanstående har förvaltningen tillsammans med den politiska 
ledningsgruppen tagit fram bifogat förslag.  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

1. Att fastställa instruktion för kommundirektören 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 111   Dnr: KS.2019.0985 
 
Instruktion för kommundirektören 

Sammanfattning 

Den tidigare kommunallagen innehöll i princip ingen reglering av de anställdas 
roll och ansvar. I samband med den senaste kommunallagsutredningen fördes 
dock diskussioner om kommundirektörens roll och ställning i den kommunala 
organisationen och utredningens föreslog att kommunstyrelsen ska bli skyldig att 
fastställa en instruktion för kommundirektören. Förslaget liknar i många 
avseenden det som finns om VD-instruktion i aktiebolagslagen.   

Anledningen till detta att det identifierats ett stort behov av att reglera 
kommundirektörens uppdrag i syfte att klargöra ansvars-, roll- och 
uppgiftsfördelning mellan kommunstyrelsen och kommundirektören. Inte minst 
var ambitionen att en instruktion skulle kunna medverka till ett bättre samspel 
och färre intressekonflikter mellan den politiska nivån och 
förvaltningsorganisationen/kommundirektören. Således framgår numera av 7 
kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) att kommunstyrelsen ska utse en 
direktör och att direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och 
vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Av kommunallagen 
framgår också att kommunstyrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören 
ska leda förvaltningen under styrelsen, samt direktörens övriga uppgifter.  

Mot bakgrund av ovanstående har förvaltningen tillsammans med den politiska 
ledningsgruppen tagit fram bifogat förslag.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att fastställa instruktion för kommundirektören 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Instruktion för kommundirektören 

Bakgrund  

Enligt 7 kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen utse en direktör. 
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan 
benämning. Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Roll och uppdrag i förhållande till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige  

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i andra 
juridiska personer, såsom hel- och delägda bolag och kommunalförbund som kommunen är 
medlem i. Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och får sitt uppdrag från 
och svarar inför kommunstyrelsen.  

Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen när det gäller att leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över samtliga nämnders, 
inklusive gemensamma nämnder och berörda kommunalförbunds verksamheter, liksom de 
kommunala bolagens verksamheter. 

Kommundirektören ska även biträda kommunstyrelsen att på fullmäktiges uppdrag utöva 
ägarskap över de kommunala bolagen. Kommundirektören ska arbeta med integritet och 
lyhördhet och tjäna både majoritet och minoritet lika. Kommundirektören ska verka för att 
rollen och ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig och 
upprätthålls. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ska gemensamt på 
ordförandes initiativ komma överens om arbetsformer för hur ärenden till kommunstyrelsen 
ska initieras och beredas och för hur relationen till politiken i det löpande arbetet ska fungera.  

Anställningen  

Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen och har den ledande ställningen bland 
kommunens anställda tjänstepersoner.  

Kommundirektören anställs tillsvidare i kommunen med ett chefsförordnade som 
kommundirektör under tre år, i enlighet med gällande kollektivavtal för det kommunala 
arbetsgivarområdet, samt enligt samma regelverk som övriga chefer i kommunen. 
Anställningsavtalet ska upprättas och tecknas av kommunstyrelsens ordförande,  

Det dagliga arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret över kommundirektören utövas av 
kommunstyrelsens ordförande, som också svarar för att löpande uppföljning av 
kommundirektörens uppdrag, lönesamtal och lönesättning. Om kommundirektören ej kan 
fullgöra sina uppgifter under en längre period ska en överenskommelse göras med 
kommunstyrelsens ordförande, om vem som under tiden ska ha det fulla ansvaret. Beslut om 
att avsluta kommundirektörens anställningsförhållande fattas av kommunstyrelsens 
ordförande. 
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Ansvarsområden  

Finspångs kommun är organiserad i en förvaltning under kommunstyrelsen, benämnd 
kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören är förvaltningschef och därmed chef över 
hela den kommunala organisationen. Kommundirektören ska fastställa, organisera och leda 
kommunens förvaltningsorganisation, så att den arbetar i enlighet med politiska beslut och att 
målsättningar verkställs och följs upp. Kommundirektören ska säkerställa att förvaltningen 
har rätt kompetens, förmåga och kapacitet att utreda, bereda, verkställa och följa upp beslut.  

Kommundirektören ska säkerställa att chefer och övriga medarbetare har kunskap och 
förståelse för hur en kommun styrs och vilka ekonomiska förutsättningar som gäller. 

Kommundirektören har arbetsgivarrollen för kommunens sektorchefer samt för 
avdelningscheferna inom ledningsstaben. Dessa svarar inför och rapporterar till 
kommundirektören. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteperson även vid kris 
eller svår påfrestning och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det 
innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande 
ansvar vid störningar i samhället.  

Uppdrag  

Förutom de uppdrag som ges i samband med budget strategisk plan och vid särskilda beslut 
har kommundirektören följande uppdrag:  

 Kommundirektören ska säkerställa att sektors- och avdelningschefer arbetar utifrån ett 
kommun- och koncernövergripande perspektiv och ansvara för samordning, ledning 
och fördelning av förvaltningsövergripande uppdrag samt stödja sektor- och 
avdelningschefer i deras specifika uppdrag.  

 Kommundirektören ska säkerställa att ett koncernperspektiv genomsyrar Finspångs 
kommuns arbete, där såväl sektorer som bolag tar ett gemensamt ansvar för att 
åstadkomma största möjliga nytta för medborgarna och mesta möjliga 
resursutnyttjande.  

 Kommundirektören ska arbeta för att verksamheterna levererar godtagbar kvalitet 
inom givna ekonomiska ramar. Vid sidan av detta ska kommundirektören arbeta aktivt 
för tillväxt och utveckling av hela Finspångs kommun utifrån vad som framkommer i 
strategisk plan och budget, och med utgångspunkt i Vision 30/35 samt Agenda 2030.  

 Kommundirektören utgör tillsammans med verkställande direktören för FFIA 
kommunens koncernledning med uppdrag att samordna och leda koncernövergripande 
frågor, samt att samordning sker mellan bolags- och sektorchefer i gemensamma 
frågor och uppgifter. 

 Kommundirektören ska säkerställa att kommunkoncernen präglas av värden som utgår 
ifrån principer om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, jämställdhet, 
respekt för olika individuella förutsättningar samt effektivitet, god service och kvalitet 
till medborgarna. Kommundirektören ska säkerställa att hela organisationen känner till 
och följer offentlighetsprincipen samt att en god relation till media föreligger med 
respekt för dess uppdrag som granskare och informatör.  
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 Kommundirektören ska säkerställa att principer om styrning, ledning, uppföljning, 
utvärdering och kontroll finns fastställda och att de hanteras och beslutas i enlighet 
med fastställd ordning.  

 Kommundirektören ansvarar för att de ärenden som arbetsgivardelegationen, 
kommunstyrelsen och fullmäktige ska behandla är tillfredsställande beredda och 
utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter. Kommundirektören har 
också uppdraget att säkra adekvat stöd till fullmäktiges beredningar, 
kommunstyrelsens uppföljningsgrupper samt i förekommande fall utsedda styrgrupper 
eller motsvarande. De förtroendevalda kan dock välja att självständigt bereda ärenden 
till ovanstående politiska organ.       

Övrigt 

 Har yttranderätt vid kommunstyrelsens och arbetsgivardelegationens sammanträden 
och har rätt att göra en anteckning till protokollet i frågor som rör ekonomi, till 
exempel om finansiering saknas vid vissa beslut.  

 Äger rätt att meddela olika direktiv och infordra uppgifter från de kommunala 
sektorerna. Respektive sektorchef informeras dock alltid i dessa sammanhang.  

Beredning av ärenden 

Kommundirektören har ansvar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens utskott och kommunfullmäktige samt för formuleringen av förslag till 
beslut. Tjänsteskrivelserna ska ge en komplett redogörelse för ett förslags för- och nackdelar 
samt ekonomiska konsekvenser. För ärenden som kommer från en eller flera andra nämnder 
eller bolagsstyrelser, ska kommundirektören ha ett ansvar för att samordna förslagen och 
komplettera ärendet med ett övergripande perspektiv, vad gäller konsekvenser och 
finansiering. I beredningen ska lyhördhet för ansvarig nämnds och bolagsstyrelses ansvar och 
profession beaktas. De förtroendevalda kan dock välja att självständigt bereda ärenden till 
ovanstående politiska organ.       

Delegation 

Kommundirektören har rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar på sådant sätt det 
kommer till uttryck i kommunstyrelsens delegationsordning och i beslut ifrån 
kommunstyrelsen i enskilda ärenden.  

Externa kontakter  

Kommundirektören ska aktivt arbeta med och vårda externa kontakter i organ där tjänstemän 
samverkar, såsom till exempel näringsliv, akademi, statliga- och regionala organ samt andra 
kommuner och regioner på nationell och internationell nivå. Kommundirektören kan på 
uppdrag av kommunstyrelsen ordförande företräda denne där så behövs.  

Uppföljning av uppdragen  

Uppföljning av kommundirektörens uppdrag sker vid uppföljningssamtal med 
kommunstyrelsens presidium. Uppföljningen ligger tillsammans med kommunens 
lönekriterier till grund för det årliga medarbetarsamtalet mellan kommundirektören och 
kommunstyrelsens ordförande.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9173: 
Asfaltering Arena Grosvad  

 
Sammanfattning 
 

Inom ramen för verksamhetsinvesteringar tilldelades fritid via Ledningsstaben 
100 000 kr för investeringsmedel gällande asfaltering på Arena Grosvad. 
Investeringen handlar om att byta asfaltsparti på område där nuvarande asfalt var 
skadad och bildat sprickor och gropar. Groparna var ett stort problem för 
gräsklippare och ismaskiner som behövde förflytta sig över ytan för att nå gräsytor 
och isbanor i området. Detta medförde att de olika maskinerna ibland körde ner 
och skadade underredet mot underlaget.  

Under pågående arbete när befintlig asfalt rivits bort konstaterades att vattenmassor 
bildats och kunde samlas i underlaget vilket med stor sannolikhet var anledningen 
till att åtgärden behövde vidtas. I och med denna nya upptäckt och för att även 
säkra framtida kvalité av den nya asfaltsytan behövdes delar av bärlagret bytas ut 
och dräneringsrännor placeras under asfalten för att leda bort vatten som annars 
riskeras att samlas där. Under arbetet konstaterades även att kringliggande asfalt 
riskerades att inte hålla då vattenmassan på samma sätt hamnar där istället vilket 
medförde att en större yta än planerat behövde åtgärdas av bärlager och ny asfalt för 
att hela den befintliga asfaltsytan ska kunna bära sig och inte bilda spricka och större 
gropar.  

Budgeterad investering 100 000 kr. Utfallet uppgår till 260 847 kr där avvikelsen 
beror på de oförutsedda kostnaderna med bärlagret, dräneringsrören och ökningen 
av yta för asfalteringen till följd av de underliggande vattenmassorna för att 
säkerställa resultat långsiktigt i investeringen.  

Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med 37 
264 kr och internränta med 5 217 kr som finansieras inom egen ram. 

 

Bilaga: avslutsblankett 

 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att godkänna bifogad slutredovisning. 

103 av 605



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 112   Dnr:  
 
Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt Asfaltering 
Grosvad 

Sammanfattning 

Inom ramen för verksamhetsinvesteringar tilldelades fritid via ledningsstaben 
100 000 kr för investeringsmedel gällande asfaltering på Arena Grosvad. 
Investeringen handlar om att byta asfaltsparti på område där nuvarande asfalt var 
skadad och bildat sprickor och gropar. Groparna var ett stort problem för 
gräsklippare och ismaskiner som behövde förflytta sig över ytan för att nå 
gräsytor och isbanor i området. Detta medförde att de olika maskinerna ibland 
körde ner och skadade underredet mot underlaget.  

Under pågående arbete när befintlig asfalt rivits bort konstaterades att 
vattenmassor bildats och kunde samlas i underlaget vilket med stor sannolikhet 
var anledningen till att åtgärden behövde vidtas. I och med denna nya upptäckt 
och för att även säkra framtida kvalité av den nya asfaltsytan behövdes delar av 
bärlagret bytas ut och dräneringsrännor placeras under asfalten för att leda bort 
vatten som annars riskeras att samlas där. Under arbetet konstaterades även att 
kringliggande asfalt riskerades att inte hålla då vattenmassan på samma sätt 
hamnar där istället vilket medförde att en större yta än planerat behövde åtgärdas 
av bärlager och ny asfalt för att hela den befintliga asfaltsytan ska kunna bära sig 
och inte bilda spricka och större gropar.  

Budgeterad investering 100 000 kr. Utfallet uppgår till 260 847 kr där avvikelsen 
beror på de oförutsedda kostnaderna med bärlagret, dräneringsrören och 
ökningen av yta för asfalteringen till följd av de underliggande vattenmassorna 
för att säkerställa resultat långsiktigt i investeringen.  

Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med 
37 264 kr och internränta med 5 217 kr som finansieras inom egen ram. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1.  Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande projekt Asfaltering 
Grosvad 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Startdatum 2019-01

Slutdatum 2019-12

9173

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Asfaltering Arena Grosvad

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS. 20190017-11

260 847 kr

100 000 kr

Driftutfall

Inom Ram

-160 847 kr

42 481 kr

-42 481 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt
Differens

Avvikelsen handlar om att under arbetets gång upptäcktes vattenmassor under befintlig asfalt vilket 
medförde att förbättringar var tvugna att göras i bärlager och att placera ut dreneringsrör under ny 
asfalt. Den känsliga ytan är överfart för ismaskiner och gräsklippare vilket också medförde att en 
större yta än planerat behövde renoveras för att inte riskera att bilda potthål och sprickor skapas 
direkt utanför den planerade asfaltsytan för investeringen. 
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Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kapitalkostnader på: 
Ansvar   2330 
ve 3404 
 
Kapitalkostand på finansieras ram. 
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Investeringens namn:

Investeringsbelopp: 260 847 kr Internränta 2,00%

Komponent Kommentar Utgift (kr) Livslängd år Andel Avskriv Ränta 2%

Eventuell Kreditivränta 3-20 år, fyll i kolumn "E" 0% ej ber 0 

Asfaltering 3-5 år, fyll i kolumn "E" 260 847 kr            7 0% 37 264 5 217 

5-20 år, fyll i kolumn "E" -  kr                    5 0% 0 0 

5-20 år, fyll i kolumn "E" -  kr                    5 0% 0 0 

5-20 år, fyll i kolumn "E" 5 0% 0 0 

5-20 år, fyll i kolumn "E" 5 0% 0 0 

Obegränsad, fyll ej i kolumn"E" 0% ej ber 0 

0% ej ber 0 

260 847 37 264 kr    5 217 kr         

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Bilaga: Komponentindelning och driftkostnader

Komponentindelning

Asfaltering Arena Grosvad
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Investeringens namn:

Investeringsbelopp:

Komponent Kommentar Kostnad (kr) Livslängd år Andel Avskriv Ränta 3,5%

Kreditivränta 33 0 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

ej ber 0 

Summa: 0 kr -  kr          -  kr             

Summa totala investeringskostnader: 260 847 kr 37 264 kr 5 217 kr

Tillkommande driftkostnader- Specifiera Kostnad

0

Kommunens kostnader

Summa
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exkl byggränta

Nej

2019-01

2019-12

Summa Byggränta

Kolla på hur den kan hitta data automatiskt från kontoutdrag och skippa konto 7906

Månad Belopp Ack Ränta Byggränta Månad Belopp Ack Ränta Byggränta Månad Belopp Ack Ränta Byggränta
2015-01 0 0 0,00% 0 2016-01 0 0 0,00% 0 2017-01 0 0 0,00% 0

2015-02 0 0 0,00% 0 2016-02 0 0 0,00% 0 2017-02 0 0 0,00% 0

2015-03 0 0 0,00% 0 2016-03 0 0 0,00% 0 2017-03 0 0 0,00% 0

2015-04 0 0 0,00% 0 2016-04 0 0 0,00% 0 2017-04 0 0 0,00% 0

2015-05 0 0 0,00% 0 2016-05 0 0 0,00% 0 2017-05 0 0 0,00% 0

2015-06 0 0 0,00% 0 2016-06 0 0 0,00% 0 2017-06 0 0 0,00% 0

2015-07 0 0 0,00% 0 2016-07 0 0 0,00% 0 2017-07 0 0 0,00% 0

2015-08 0 0 0,00% 0 2016-08 0 0 0,00% 0 2017-08 0 0 0,00% 0

2015-09 0 0 0,00% 0 2016-09 0 0 0,00% 0 2017-09 0 0 0,00% 0

2015-10 0 0 0,00% 0 2016-10 0 0 0,00% 0 2017-10 0 0 0,00% 0

2015-11 0 0 0,00% 0 2016-11 0 0 0,00% 0 2017-11 0 0 0,00% 0

2015-12 0 0 0,00% 0 2016-12 0 0 0,00% 0 2017-12 0 0 0,00% 0

Summa 0 0 Summa 0 0 Summa 0 0

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Bilaga: Byggränteberäkning

Ska byggränta beräknas: 

Startmånad

1 000 000 kr

Projektnamn:

Investeringsutgift

Asfaltering Arena Grosvad

260 847 kr

Byggränta beräknas på investeringsprojekt med utgifter över

Slutmånad

2015 2016 2017

0 kr
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Ansvar Proj Akt Kto Benämning/Kto Objt Verk Mot Pub/Årsbudget Åib/Utfall Per/Utfall Pub/Utfall

2330 9173 4632 Köp huvudverks fr kommägd ftg 3400 260847,25 260847,25

Budget 100 000

Utfall 260 847

Diff -160 847
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Kommunstyrelsen  

 
 

Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 

 
Sammanfattning 
För att uppnå kommunens mål om att ”Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, 
fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet” har det sedan 2017 varit ett prioriterat 
uppdrag att ta fram en natur- och friluftsplan. 

Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän och 
LONA-bidrag ligger till grund för att ha genomfört kartläggningar både av natur- 
och friluftsvärden samt framtagande av planen. Gällande kartläggningen av 
naturvärden har ett stort antal områden besökts och en stor mängd information 
från exempelvis myndigheter har sammanställts. När det gäller kartläggningen 
friluftsvärden har besök gjorts på plats, föreningar har bjudits in att komma med 
synpunkter och en enkätundersökning har genomförts bland allmänheten.  

För att ta fram en lämplig struktur för planen har inspiration hämtats från flera 
andra kommuner som har både friluftsplaner och naturplaner, bland annat 
Sundsvalls kommun.  

Finspångs kommun har även ingått som en pilotkommun i Naturvårdsverkets 
projekt för utveckling av en metod för att kartlägga friluftsområden. Detta har 
resulterat i att Finspång ligger långt fram i arbetet med kartläggningen av 
friluftsområden och både Länsstyrelser och andra kommuner har efterfrågat 
kommunens erfarenheter och kunskaper kring ämnet. 

Planen gick ut på remiss under hösten 2019 till organisationerna i kommunens 
Natur- och friluftsråd. Under början av 2020 har remissvaren bearbetats och 
arbetats in i förslaget till den kommunala natur- och friluftsplanen. En reviderad 
version av planen samt en samrådsredogörelse finns bilagt detta ärende. 

 
Bilaga 1 – Natur- och friluftsplan 
Bilaga 2 - Samrådsredogörelse 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. Att fastställa förslaget till Natur- och friluftsplan. 
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Sammanfattning 

Framtagande av natur- och friluftsplanen har varit ett prioriterat uppdrag från kommunstyrelsen. 
Planen är ett kommunövergripande styrdokument som ska främja och utveckla naturvärden och 
friluftsliv i Finspångs kommun. Planen finns som dokument och kommer även att publiceras som en 
digital plan med tillhörande kartmaterial på kommunens webbplats. 

Finspångs fokusområden för natur- och friluftsliv 

Kommunen beslutade 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål varav de två följande 
fokusområdena är relevanta för natur- och friluftsplanen:  

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid  
• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 

Fyra mål på vägen dit  

 

1. Rika natur- och friluftsupplevelser  

2. Ökad biologisk mångfald 

3. Sammanhängande grönblå infrastruktur 

4. God kunskap och samverkan 

 
För varje mål finns strategier och åtgärder för att uppnå målen. För åtgärderna har en ansvarig aktör 
och medverkande aktörer identifierats.  
 

 

 

 

Orientering är populärt och under 2019 arrangeras O-Ringen i kommunen. Foto: Tony Oldenburg 
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I kommunen finns många fina kanotleder. 116 av 605
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Inledning 

Naturen och dess ekosystem utgör grunden för allt liv på jorden och är en 
förutsättning för människans existens. Tack vare samspelet mellan växter, 
djur och andra levande organismer kan människans behov tillgodoses. 
Naturen ger positiva hälsoeffekter och upplevelsevärden, kopplade till 
friluftsliv och rekreation.  

Kommunen ska arbeta för en varierad och rik natur för djur- och växtlivet, en 
fungerande grönblå infrastruktur och för att ta tillvara på de 
ekosystemtjänster som tillhandahålls. Finspång ska även erbjuda rika natur- 
och friluftsupplevelser för alla kommuninvånare och besökare. Ett rikt natur- 
och friluftsliv ökar Finspångs attraktionsvärde och är en grund för positiv 
utveckling och tillväxt. Den bostads- och tätortsnära naturen är särskilt viktig. 
Ett tillgängligt och varierat natur- och friluftsliv bidrar till jämlikhet och 
förbättrad folkhälsa. Friluftsliv bidrar också till förståelse för naturen och till 
landsbygdsutveckling genom exempelvis naturturism.  

Framtagande av en natur- och friluftsplan är ett prioriterat uppdrag i den strategiska planen och är en 
viktig del i kommunens arbete för ett hållbart och attraktivt Finspång.  

 

 

I en enkät som Finspångs kommun 

genomförde under juni/juli 2019 frågades 

invånarna bland annat hur ofta de brukar 

vistas i naturen. Cirka 83 % svarade att de 

vistas i naturen dagligen eller så gott som 

dagligen/Någon eller några gånger i veckan.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med natur- och friluftsplanen är att: 
 
• formulera en strategi för att bevara och utveckla naturvärden och friluftsliv i Finspång utifrån 

fokusområden i tillväxtvisionen.  
• redovisa prioriterade åtgärder för naturvård och friluftsliv.  
• beskriva hur ny kunskap och behov av eventuella förändringar kan föras in i den fysiska 

planeringen.  
• öka förståelsen och kunskapen om naturen och friluftslivet bland tjänstepersoner, politiker, 

utbildning och allmänheten.  
 
Fakta och planeringsunderlag ska fungera som underlag till fysisk planering.  

 

1.2 Omfattning och avgränsning 

Natur- och friluftsplanen är vägledande för arbetet med natur och friluftsliv inom hela Finspångs 
kommun. Utvecklingen av naturvård och friluftsliv drivs genom dialog, stöd och påverkansarbete 
gentemot andra aktörer och angränsande kommuner.  

52 
… procent av 

svenskarna tycker att 

möjligheten till 

friluftsliv är viktig när 

man väljer bostadsort 

(enkät genomförd av 

Mittuniversitet). 
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1.3 Processen för framtagande av planen 

Arbetet med att ta fram natur- och friluftsplanen har bedrivits av en arbetsgrupp (se nedan) och dialog 
har förts med ansvariga tjänstepersoner för kultur och turism. Arbetsgruppen har haft dialog med 
föreningar och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftsområdet. Framtagande av natur- och 
friluftsplanen har skett parallellt med arbetet med översiktsplanen.  

Arbetet påbörjades med att kartlägga nuläget av natur- och friluftsvärden genom 
informationsinsamling och inventeringar. Detta arbete har finansierats med externa medel (LONA-
bidrag) och genomförts av projektanställda. För kartläggningen av friluftsvärden har Finspångs 
kommun deltagit i ett pilotprojekt som initierats av Naturvårdsverket (se avsnitt 3).  
Arbetsgrupp för planen 

Sektor Samhällsbyggnad 

Naturvårdssamordnare  
Hållbarhetsstrateg  
 
Ledningsstaben 

Fritidsutvecklare 
Miljöstrateg (fram till maj 2019) 
 

1.4 Läsanvisningar 

De ord som har kursiverats förklaras i en ordlista i slutet av i detta dokument. Åtgärder betecknas dels 
med ett löpnummer samt med en bokstav som knyter an till den strategi som åtgärder hör till.  
 
 
 
 
 
  

Under 2018 anlades en trick-bana och MTB (mountainbike)-leder märktes upp. Foto: Loe Mossberg 
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Planeringsförutsättningar 

2.1 Agenda 2030 

FN:s generalförsamling antog 2015 Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att FN:s 
medlemsländer anslutit sig till att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget av 
målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det 
övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås. Agenda 2030 bygger på att civilsamhälle, 
näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer inkluderas i genomförandet och aktivt 
jobbar mot samma mål.  

De mål som i huvudsak berör denna plan är: 
• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Ekosystem och biologisk mångfald 
• Fredliga och inkluderande samhällen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Agenda 2030, de globala målen. 
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2.2 Miljömål  

Sveriges generationsmål och 16 miljömål togs 
fram för att utgöra en miljöpolitiskt grund där 
det övergripande målet är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.  

Natur- och friluftsplanen berör i huvudsak 
följande miljömål: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Länsstyrelsen i Östergötland tog 2014 fram ett samlat regionalt åtgärdsprogram för miljömålen med 
50 åtgärder i Östergötland. Åtgärdsprogrammet består av fyra teman: kust och vatten, växter och djur, 
skog och odling samt människan i miljön. Inom varje tema beskrivs miljötillståndet i länet för de olika 
berörda miljömålen samt ges en redogörelse för några av de främsta utmaningar inom temat. Varje 
tema avslutas med en lista på åtgärder kopplade till utmaningarna. Åtgärdsprogrammet innehåller ett 
antal åtgärder med relevans för natur- och friluftsplanen. 

Finspångs kommun har valt att inte ta fram ett eget samlat lokalt miljömålsdokument. Kommunen 
arbetar i stället i enlighet med miljöpolicyn utifrån nationella och regionala miljömål. Utifrån lokala 
förutsättningar fokuseras miljöarbetet på åtgärder som konkretiseras i kommunala planer och program. 

2.3 Nationella friluftsmål 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och 
utöva friluftsliv, allemansrätten är en grund för detta. Alla människor ska ha möjlighet att få 
naturupplevelser, välbefinnande och social gemenskap genom god tillgång till natur och genom ökad 
kunskap. Friluftslivets folkhälsoaspekter, genom såväl förebyggande som rehabiliterande hälsovård, 
liksom kulturliv och samhällsplanering, är centrala. För att värna de tätortsnära grönområdena har den 
kommunala planeringen en nyckelroll.  

De tio nationella friluftsmålen är: 

• Tillgänglig natur för alla 
• Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet 
• Allemansrätten 
• Tillgång till natur för friluftsliv 
• Attraktiv tätortsnära natur 
• Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
• Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
• Ett rikt friluftsliv i skolan 
• Friluftsliv för god folkhälsa 
• God kunskap om friluftslivet 

 

  

Figur 2. Sveriges Miljökvalitetsmål.  

120 av 605



 

9 
 

2.4 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i 

Östergötland 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur i 
Östergötland. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter 
och djur och till människors välbefinnande genom de nyttor naturen ger oss, så kallade 
ekosystemtjänster.  

Länsstyrelsen har tagit fram kartor som visar var det finns sammanhängande områden för olika 
naturtyper – så kallade värdetrakter och värdenätverk. Framtagna kartor finns tillgängliga i en 
karttjänst för grön infrastruktur. Arbete med grön infrastruktur handlar om att göra det lättare och 
tydligare för alla att ta hänsyn till naturen och hushålla med mark och vatten. Underlaget utgår från 
faktaunderlag om värdefull natur samt kunskap om arters krav på landskapet. Kartorna är avsedda att 
fungera som verktyg för planering och genomförande av åtgärder för att nå miljömålen. 
Handlingsplanen beskriver vilka utmaningar som finns för de olika naturtypernas bevarande och 
vilken typ av insatser som behöver prioriteras.  

2.5 Lokala styrdokument 

2.5.1 Kommunens strategiska plan och budget (2019 – 2021) 

Kommunens strategisk plan innehåller strategier för hur kommunens vision ska vara vägledande för 
hur mål och framgångsfaktorer utformas. Planen har 15 övergripande mål inom perspektiven tillväxt 
och utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Beslut om strategisk plan innehåller också 
budgetramar på sektorsnivå. Från och med 2020 kommer Finspångs kommuns strategiska plan att 
ändras för att harmonisera med de 17 målen i Agenda 2030.  

2.5.2 Tillväxtmål Vision 30/35 

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål samt att 
inkorporera målet i de styrande strategiska dokumenten. Tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta för att 
2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har ett antal centrala fokusområden formulerats. Två av 
dessa fokusområden är relevanta för natur- och friluftsplanen: 

• Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid  
• Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 

2.5.3 Översiktsplan 2020 

Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument för mark- och 
vattenanvändningen såsom lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur. Den ska både 
formulera visioner för framtiden och vara till praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och 
bygglovsärenden.  

En ny ÖP är på samråd och väntas gälla från 2020. I den föreslås att Finspångs tätort ska förtätas och 
nya bostadsområden ska skapas i anslutning till befintlig bebyggelse, gärna i natur- och sjönära lägen. 
Även landsbygden och övriga orter ska växa då främst genom förtätning. Den nya översiktsplanen 
kommer att innehålla riktlinjer för natur- och friluftsliv. 

2.5.4 Klimatanpassningsplan 

En klimatanpassningsplan tas nu fram för Finspångs kommun. Att arbete med grön infrastruktur bidrar 
till klimatanpassning genom att naturen producera ekosystemtjänster som kan minimera 
klimatförändringarnas negativa effekter samt genom att en hållbar grön infrastruktur med 
sammanhängande livsmiljöer ökar förutsättningar för att arter klarar de förändringar som ett varmare 
klimat förväntas innebära.  
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Kartläggning 

Framtagande av natur- och friluftplanen har föregåtts av en omfattande kartläggning av naturvärden 
och värden för friluftsliv. 

3.1 Uppdatering av objektskatalogen för värdefulla 

naturområden 

Kommunens nuvarande naturvårdsprogram med tillhörande objektskatalog över värdefulla 
naturområden antogs 2003. För att få ny kunskap om naturvärdena i kommunen har en uppdatering av 
objektskatalogen gjorts. Information har samlats in från befintligt kunskapsunderlag exempelvis från 
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Inventeringar har även gjorts på plats. Områden har klassificerats 
utifrån flera kriterier, en del följer klassningen som objekten fått i andra inventeringar så som 
biologisk inventering av sötvattensmiljöer (BIS) och våtmarksinventeringen. Bedömningen grundas i 
övrigt på objektens artsammansättning (exempelvis rödlistade arter), biotopernas strukturer, storlek 
och dess betydelse för mosaiken av olika biotoper i kommunen.  

3.2 Kartläggning av värden för friluftsliv 

Kartläggning av värden för friluftsliv har bedrivits i ett pilotprojekt där Naturvårdsverket har varit 
huvudman och där ett antal kommuner har deltagit. I projektet har Naturvårdsverket tagit fram ett 
förslag på metod för kartläggning av friluftsvärden som deltagande kommuner testat. 

Metoden består av sex moment (se figur 3) som följs upp 
med ett visst tidsintervall. Tanken är att metoden främst 
används på lokal nivå och att själva kartläggningen ska 
möjliggöra regionala eller nationella sammanställningar. 
Kartläggningen används för att värdera och klassificera 
friluftsområden så att detta kan användas till 
strategiskt arbete och fysisk planering. Mer 
information om metoden ”Kartlägga naturområden 
för friluftsliv” finns på Naturvårdsverkets webbplats.  

För att arbetet med friluftsliv ska nå resultat är det 
nödvändigt att förutsättningar som politiskt stöd och 
resurser finns. Övriga framgångsfaktorer är 
engagemang, kompetens och 
kompetensutvecklingsmöjligheter samt strukturell 
samordning inom kommunens sektorer inom 
exempelvis planarkitekt, folkhälsa, ekosystem, sociala 
funktioner, hållbarhet, turism.  

3.3 Visualisering 

Kartmaterialet samt informationen som har 
sammanställts för natur- och friluftsvärden finns 
tillgänglig publikt på kommunens webbplats samt i det interna kartsystemet.  

 

 

Figur 3. Metod för kartläggning av friluftsområden.  
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Foton: Marika Sjödin 
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MÅL 1 Rika natur- och friluftsupplevelser 

Alla som vistas i Finspångs kommun har tillgång till ett rikt friluftsliv och rika 

naturupplevelser som finns nära och är tillgängliga året om. Finspång ska vara 

Östergötlands ledande friluftskommun och bland Sveriges fem bästa 

friluftskommuner.  

Varför är målet viktigt?  

Naturen har en positiv inverkan på människors 
välmående och vistelse i naturen skapar en 
vilja att bevara den. Den bostads- och 
tätortsnära naturen är särskilt viktig och fyller 
många funktioner. Den uppmuntrar till lek och 
rörelse samtidigt som den kan ge stillhet och ro 
samt minska stress. En varierad natur med en 
mångfald av biotoper och arter bidrar till en 
rikare naturupplevelse. Ett tillgängligt och 
varierat natur- och friluftsliv bidrar till 
jämlikhet och förbättrad folkhälsa. Ett rikt 
natur- och friluftsliv ökar Finspångs 
attraktionsvärde och är en grund för positiv 
utveckling och tillväxt. Detta gynnar både 
boendemiljö, turism och näringsliv.  

Koppling till nationella och 

regionala mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 1: 

Nationella miljömål  

• God bebyggd miljö 
 

Nationella friluftsmål  

• Tillgång till natur för friluftsliv  
• Attraktiv tätortsnära natur  
• Hållbar regional tillväxt 
• Ett rikare friluftsliv i skolan 

 

Nationella folkhälsomål 

• Ökad fysisk aktivitet 
 

Agenda 2030  

• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 

Strategier för att uppnå målet  

 

A. Strategiska markköp för natur och friluftsliv kombineras med det prioriterade behovet av 
markinköp för bostäder och i lämpliga fall säkerställas värdefulla natur- och friluftsområden 
genom formellt skydd.  

B. Ta hänsyn till samspelet mellan boendemiljöer, naturmiljöer och behov av områden för 
rekreation och friluftsliv. Som ett riktvärde rekommenderas 300 meter som längsta avstånd 
från bostad till närmaste grönområde eller park för att det ska nyttjas i vardagen. Behovet av 
att reservera plats för grönområden och bevara tätortsnära skogar ska beaktas när bebyggelsen 
växer och utvecklas. 

C. Använda naturgivna förutsättningar som grund vid planering av nya bostadsområden och större 
exploateringar. När viktiga natur- och friluftsvärden får stå tillbaka för andra intressen vid 
exploatering utreds förutsättningarna för kompensationsåtgärder. 

D. Områden i kartläggningen utpekade som mycket viktiga för friluftsliv samt särskilda 
kvalitetsområden (till exempel naturreservat) ska om möjligt vara lätta att nå för invånarna och 
besökare. Särskilt hänsyn tas till målgrupper som har svårt att ta sig ut i naturen på egen hand. 

E. Fortsätta att utveckla natur- och friluftsområden i strategi D för natur- och friluftsliv samtidigt 
som värdena bevaras. Innovativa idéer ska främjas. Möjlighet ska ges till ett aktivt friluftsliv 
under olika årstider med tillgängliga, anpassade och välskötta anordningar/anläggningar. 
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

1 (A) Genomföra strategiska markinköp för natur- och 
friluftsvärden framförallt i kombination med det 
prioriterade behovet av markinköp för bostäder. Där inköp 
inte kan göras och där det är lämpligt ska kommunen verka 
för att sätta upp överenskommelser med markägaren.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

2 (A) Arbeta med formellt skydd av värdefulla natur- och 
friluftsområden på kommunal mark. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

3 (A) Föra kontinuerlig dialog med andra markägare om formellt 
skydd av icke kommunal mark. 

Sektor 
samhällsbyggnad  

Ledningsstab 

4 (B) Ta fram en uppdaterad rutin för hur natur- och friluftsfrågor 
och eventuella intressekonflikter däremellan hanteras i 
planprocessen och övriga ärenden. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab  

5 (B) Kartlägga nuvarande avstånd från bostäder till grönområde 
eller park och identifiera var det finns behov av och 
möjlighet till nya grönområden/parker.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

Ledningsstab 

6 (C)  Ta fram och implementera en rutin för 
kompensationsåtgärder utifrån gällande lagstiftning.  

Sektor 
samhällsbyggnad  

Ledningsstab 

7 (D) Kartlägga hinder för att ta sig ut i naturen samt ta fram en 
plan för att minska dessa och öka tillgängligheten för 
samtliga besöksgrupper. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 

8 (D) Aktivt föra dialog med berörda parter om att öka den 
fysiska tillgängligheten till natur- och friluftsområden. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 

9 (E)  Utveckla en fritidsbank (bibliotek för frilufts- och 
fritidsartiklar). 

Ledningsstab - 

10 (E) Ta fram och implementera en plan med rutin för skötsel av 
kommunala friluftsanordningar. 

Ledningsstab - 

11 (E) Utveckla friluftsmöjligheterna vid lämpliga naturområden 
(exempelvis grillplatser, fiske, rundslingor, leder och 
skyltning). 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 
 

12 (E) Årligen arrangera natur- och kulturguidningar för att få ut 
fler personer i naturen.  

Sektor 
samhällsbyggnad  

- 

Skidåkning är populärt i kommunen. Foto: pixel2013/Pixabay 
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Under 2015-2016 märkte Finspångs kommun upp femtio evighetsträd. Foto: Marika Sjödin 
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Under 2017 bildade Finspångs kommun sju skolskogar i Finspångs tätort. Foto: Marika Sjödin 
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MÅL 2 Ökad biologisk mångfald 

Biologiska mångfald ska främjas. I Finspångs kommun ska det finnas väl 

fungerande ekosystem och varierande biotoper vilket är en förutsättning för 

arters långsiktiga överlevnad.

Varför är målet viktigt?  

Biologisk mångfald är grunden för uthålligt liv 
på jorden och därigenom människans existens. 
Evolutionen pågår ständigt och har gjort det så 
länge liv har funnits, men förändringen av 
olika livsmiljöer sker nu i en sådan hastighet 
att arter inte hinner anpassa sig vilket resulterar 
i att många arter dör ut. Det leder till att många 
arter och livsmiljöer försvinner från Sverige 
och från jordens yta.  

Alla arter fyller en funktion och har ett eget 
värde. Genetiskt utbyte mellan olika 
populationer och livsmiljöer behövs för att 
arter ska kunna leva vidare. Det är svårt att 
veta vilka arter som är direkt livsviktiga för allt 
liv på jorden. Biologisk mångfald och 
naturlandskapet ligger till grund för funktioner 
och processer i ekosystemen som påverkar 

bildandet av ekosystemtjänster som 
pollinering, livsmedel, skugga och skydd mot 
skadlig UV-strålning, dagvattenrening, renare 
luft och vatten. 

Koppling till nationella och 

regionala mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 2: 

Nationella miljömål  

• Levande sjöar och vattendrag  
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt växt och djurliv  

 
Agenda 2030  

• Ekosystem och ekosystemtjänster

 

  
Strategier för att uppnå målet  

 

F. Genomföra naturvårdande åtgärder och inventeringar för att bevara och utveckla den 
biologiska mångfalden på kommunal mark samt vara ett stöd för andra markägare som vill 
göra detsamma. Särskilda åtgärder ska genomföras för att bevara kommunens mest sällsynta 
och hotade arter.   
 

G. Arbeta aktivt med naturvårdande skötsel av kommunala naturreservat och skogliga 
naturvårdsområden. Gynnande av biologisk mångfald ska vara en del i skötseln av kommunala 
grönområden och övrigt skogsinnehav.  
 

H. Kontinuerligt införskaffa och kommunicera kunskap om värdefulla naturområden och den 
biologiska mångfalden.   
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

13 (F) Arbeta för fastställande av kommunala ansvarsarter. Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

14 (F) Initiera och genomföra åtgärder som gynnar insekter och 
andra artgrupper som är knutna biotoper som exempelvis 
sandmiljöer, ekmiljöer och gamla lövträd. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

15 (F) Inventera värdeelement i det kommunala skogsinnehavet, 
(ex. död ved och lövandel), som underlag för 
biotopförbättrande åtgärder. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

16 (F) Utse ytterligare evighetsträd på både kommunal mark och 
annan mark (i överenskommelse). 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

17 (F) Arbeta aktivt med andra markägare och bostadsbolag kring 
naturvårdande insatser.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

18 (G) Ta fram och implementera en plan för hur invasiva arter ska 
bekämpas på kommunal mark/vatten. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

19 (G) Utveckla naturvårdande åtgärder i grönområden och i 
grönyteskötseln. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

20 (H) Kontinuerligt uppdatera information om värdefulla 
naturområden på kommunens webbplats. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

21 (H) Samråda med Skogsstyrelsen om ärenden som berör 
värdefulla naturområden för att främja höga naturvärden. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

22 (H) Samarbeta aktivt med myndigheter i genomförande av 
naturvårdande åtgärder och informationsspridning. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

 

 

 

Under 2017 anlades en naturstig i en central park i Finspång. Till naturstigen hör bland annat 

informationsskyltar och ett större insektshotell. Foto: Marika Sjödin 
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Lorebergs naturreservat. Foto: Marika Sjödin 
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Under 2017 anlade Finspångs kommun två slåtterängar i Vibjörnsparken. Foto: Marika Sjödin 
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MÅL 3 Sammanhängande grönblå 

infrastruktur 

Finspångs kommun utvecklar sammanhängande nätverk av natur på land och i 

vatten där djur, människor och växter kan röra sig utan barriärer, både i 

tätorten och på landsbygden. Kommunen främjar de tjänster och produkter som 

den grönblå infrastrukturen bidrar med, de så kallade ekosystemtjänsterna.  

Varför är målet viktigt?  

Att arbeta med grönblå infrastruktur och urban 
grönska handlar om att göra det lättare för alla 
att använda mark och vatten på ett hållbart sätt. 
Det handlar bland annat om att värna om 
kommunens tillgångar för rekreation, 
attraktivitet och motståndskraft mot 
klimatförändringar vid exempelvis 
exploatering och förtätning.  

För att den grönblå infrastrukturen i samhället 
ska fungera och kunna utvecklas behöver 
hänsyn tas till arters livsmiljöer och de 
ekosystemtjänster som tillhandahålls. 
Ekosystemen utgör en grund för ekonomisk 
utveckling, människors hälsa och 
välbefinnande samt växt- och djurarters 
överlevnad.  

Ekosystemtjänster fokuserar på nyttoaspekter 
för människan och kan indelas enligt följande: 

• Försörjande – ger varor och nyttigheter 
som mat och träfiber. 

• Reglerande – påverkar och styr naturliga 
processer som rening av luft, pollinering 
och hantering av klimatförändringar. 

• Stödjande – är underliggande 
förutsättningar för övriga 
ekosystemtjänster, exempelvis biologisk 
mångfald. 

• Kulturella – ger värden för till exempel 
rekreation och friluftsliv.  

Koppling till nationella mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 3:  

 

 

 

 

 

Nationella miljömål  

• God bebyggd miljö 
• Levande sjöar och vattendrag  
• Ett rikt växt och djurliv  

 

Nationella friluftsmål  

• Tillgång till natur för friluftsliv  
• Attraktiv tätortsnära natur  
• Friluftsliv för god folkhälsa 

 
Nationella folkhälsomål 

• Ökad fysisk aktivitet 
 

Agenda 2030  

• God hälsa och välbefinnande 
• Hållbara städer och samhällen 
• Ekosystem och ekosystemtjänster 
• Bekämpa klimatförändringarna 

 

 

Figur 4. Ekosystemtjänsternas koppling till de globala målen.  
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

23 (I, J, K, L) Ta fram en grönblå infrastrukturplan. Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

24 (I) Återplantera och nyplantera träd på lämpliga 
platser och med trädslag som gynnar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

25 (I, J, K, L) Införliva arbetet med ekosystemtjänster i 
planprocessen. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

26 (I) Pröva behovet av att skapa nya grönområden 
och utveckla gröna stråk vid nya 
bebyggelseområden.  

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

27 (I, L) Verka för att omvandla hårdgjorda ytor, 
öppna upp övertäckta bäckar, ta bort 
vandringshinder och bevara stränder för att 
öka tillgången på grönblå ytor. 

Sektor 
samhällsbyggnad 

- 

 

 

  

Strategier för att uppnå målet 

 

I. Stärka och utveckla en sammanhängande grönblå infrastruktur i Finspångs tätort, andra 
orter och på landsbygden för att utveckla kopplingar mellan områden och minska 
barriäreffekter.  

J. Samutnyttja gröna och blå miljöer för att skapa förutsättningar för en mångfald av 
ekosystemtjänster såsom rekreation, ekologi, dagvattenhantering och sociala mötesplatser. 
Genom att tillskapa multifunktionella ytor och stråk ges många flera värden på samma yta 
och klimatrelaterade risker kan minskas.   

K. Verka för att exploatering sker utifrån ett hållbart perspektiv och fragmentering av värdefull 
grönblå infrastruktur minimeras.  

L. Utveckla arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur som ett verktyg för en 
långsiktig hållbar utveckling.  
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MÅL 4 God kunskap och samverkan 

Kommuninvånare, näringsliv och organisationer har god kunskap om natur- och 

friluftsvärden. Finspångs kommun arbetar aktivt med samverkan med föreningar 

och andra aktörer för att stärka engagemanget för natur och friluftsliv för att nå 

nationella miljökvalitets- och friluftsmål.

Varför är målet viktigt?  

Aktuell kunskap om kommunens naturvärden 
och friluftsliv är en viktig grund för bevarande 
av dessa. För att nå de nationella miljö- och 
friluftsmålen är det viktigt att skapa en samsyn 
och en gemensam bild av hur kommunen ska 
nå dit. Det är viktigt med samverkan såväl 
inom kommunen som med externa aktörer. Det 
är viktigt att samverka utanför kommunens 
gränser då varken friluftslivet eller naturen 
följer administrativa gränser. Det ideella 
engagemanget i Finspång är stort och det är 
bland annat föreningarna som gör ett stort 
arbete för Finspångs natur och friluftsliv.  

 

Koppling till nationella och 

lokala mål  

Följande mål har en tydlig koppling till 
Finspångs kommuns mål 4:  

Lokalt mål 

• Finspång är länets främsta 
friluftskommun och bland Sveriges 
fem bästa friluftskommuner 
 

Nationella miljömål  

• Samtliga mål berörs 
 

Nationella friluftsmål  

• Samtliga mål men särskilt Starkt 
engagemang och samverkan 
 

Agenda 2030  

• Fredliga och inkluderande samhällen 
 

 

 Strategier för att uppnå målet 

 

M. Informera om möjligheterna till hållbara naturupplevelser och friluftsliv i kommunen och 
dess koppling till en god folkhälsa för alla. 

N. Uppmuntra skolor och förskolor att använda utomhuspedagogik som en metod för att öka 
inlärning och rörelse.  

O. Utveckla ett aktivt samarbete inom kommunen samt mellan kommunen och externa 
aktörer när det gäller natur- och friluftsfrågor. Natur- och friluftsrådet samt folkhälsorådet 
fungerar som arenor för samverkan och dialog. 

P. Stimulera naturturism och nya friluftsaktiviteter.  
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Åtgärder 
Ansvar Medverkande 

28 (M) Ta fram och implementera en informationsplan 
för natur- och friluftsfrågor för att bland annat 
informera om allemansrätten, ett hållbart 
friluftsliv samt natur- och friluftsområden. 

Ledningsstab Sektor 
samhällsbyggnad 
Kommunikations-
avdelningen 
Tillväxt Finspång 

29 (M) Utveckla nya sätt för att nå ut med information 
om natur- och friluftsfrågor till olika målgrupper.  

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

Kommunikations-
avdelningen.  

30 (N) Bevara och utveckla befintliga skolskogar samt 
utreda möjligheterna för fler.  

Sektor 
samhällsbyggnad 
 

Sektor utbildning 

31 (N) Kartlägga utvecklingsbehov och ta fram riktlinjer 
för utformning av skolgårdar och förskolegårdar. 

Sektor utbildning Sektor 
samhällsbyggnad 

32 (O) Initiera och vara öppen för samarbeten med 
exempelvis föreningar gällande natur- och 
friluftsliv. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

33 (O) Genomföra samråd med berörda aktörer i ett 
tidigt skede vid större ändringar, utveckling eller 
ny skötsel i områden med höga natur- och/ eller 
friluftsvärden och deras sammanhängande 
länkar. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

34 (O) Vara öppen för samarbete med universitet och 
högskolor angående exempelvis praktik och 
examensarbete. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

35 (P) Utveckla och delta i lokala nätverk för 
naturturism. 

Tillväxt Finspång Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

36 (P) Kontinuerligt delta i regionala i nätverk för 
friluftsliv och naturvård. 

Sektor 
samhällsbyggnad 
Ledningsstab 

- 

Under 2019 genomförde Finspångs kommun och Finspångs SOK:s projektet Hitta Ut. 
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Ordlista 

Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer, detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem. 
 

Biotop En typ av omgivning där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma. Biotopens 
egenskaper gör att vissa organismer trivs bättre än andra och biotopen påverkar därför 
vilka djur och växter som lever i området. 
 

Barriäreffekter 

 

Exempelvis vägar kan bli fysiska hinder för att människor, djur och andra organismer ska 
kunna röra sig fritt. Detta kan gälla i skogen såväl som i tätorten.  
 

Grönblå infrastruktur Sammanbunden struktur av naturområden inklusive vattenområden.  
 

Grönområde Ett grönområde syftar i detta dokument på mark i bebyggda områden som inte täcks av 
byggnader eller hård beläggning. Hit räknas exempelvis bebyggelsenära naturområden, 
parker, planteringsytor och klippta gräsmattor. 
 

Ekosystem Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett 
system. 
 

Ekosystemtjänster Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. 
 

Evolution Den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en 
annan mellan generationer. Den innebär att ärftliga egenskaper bland arter förändras från 
generation till generation genom olika processer.  
 

Finspång  Innebär de geografiska området som utgör kommunen.  
 

Finspångs kommun Kommunen som organisation, den juridiska personen i olika roller, exempelvis som 
arbetsgivare, ägare av bolag, fastigheter, mark, myndighet, samhällsplanerare med mera.  
 

Invasiva arter En art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som 
sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till. 
 

Friluftsliv  

 

Friluftsliv är enligt Naturvårdsverkets definition vistelse utomhus i natur- och 
kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. 
 

Friluftsområde  

 

Ett större eller mindre natur- eller grönområde som är lämpligt för rekreation och 
friluftsliv. Faktorer som kan avgöra lämpligheten kan vara placering, åtkomst, 
framkomlighet och möjligheten till anordningar och anläggningar. 
 

Naturområde 

 

Ett geografiskt område där marken eller vattnet helt eller till stor del hålls opåverkad av 
mänsklig exploatering eller påverkan.  
 

Rödlistade arter och 

Rödlistan 

I den så kallade rödlistan bedöms och utvärderas arters risk för utdöende. I Sverige tas 
rödlistan fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenmyndigheten. 
 

Strategisk plan Kommunens strategier för att nå politiskt uppsatta mål. 
 

Översiktsplan Kommunens inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 
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Långfärdsskridskor är en populär vinteraktivitet i kommunen. Foto: Anders Nöremark 
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Samrådsredogörelse för natur- och friluftsplan 

Inkomna remissvar för kommunens natur- och friluftsplan 

Under hösten 2019 delgavs natur- och friluftsrådet att inkomma med synpunkter angående ett 
förslag på en kommunal natur- och friluftsplan. Synpunkter har inkommit från fyra 
organisationer/föreningar, se nedan.  

Synpunkter på granskningshandlingen 

1 Lantbrukarnas riksförbund LRF 

Synpunkter framförda på möte för natur- och friluftsrådet 

Kommentar 

Positivt att ta det tas fram en plan och att kommunen 
tänker brett. 

Noteras. 

Handlingsplaner för grönblå infrastruktur särskilt 
intressant. LRF och andra markägare måste vara med när 
en sådan plan tas fram.   

Noteras.  

Invasiva arter behöver vi börja jobba med. Detta arbete 
kan inte kommunen vänta med. Informera om invasiva 
arter är viktigt.  

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 18 G.  

Undrar om ridleder och fiske finns med. Om inte bör det 
lyftas tydligare. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 11 E 
som även har förtydligats. 

 

2 Torstorps IF 

Synpunkter framförda skriftligen till kommunen 

Kommentar 

På uppdrag av styrelsen för Torstorps IF ber jag att få 
lämna följande synpunkter på förslaget till natur- och 
friluftsplan för Finspångs kommun (kan dock inte längre 
hitta förslaget på kommunens hemsida):  

Torstorps IF ser mycket positivt på att friluftsvärdena 
värderas och klassificeras och att kommunens första natur- 
och friluftsplan tas fram. Torstorps IF kommer efter bästa 
förmåga att bidra till att friluftsvärdena fortsätter att 
utvecklas. I många fall lyfter friluftsvärden och 
naturvärden varandra, men i vissa fall står de olika 
värdena i konflikt med varandra. Torstorps IF vill här 
framföra att det är viktigt att inte alltid naturvärdena av 
hävd(?) får den högsta prioriteringen. I friluftsområden 
som klassas som mycket viktiga eller viktiga kan det 
ibland finnas behov av att friluftsvärdena får högsta 
prioritet så att en utveckling av dessa värden möjliggörs. 
Ett rikt friluftsliv där många människor vistas ute i naturen 
och på våra anläggningar bidrar sannolikt till en ökad 
förståelse för att också naturvärdena behöver bevaras och 
utvecklas. 

Noteras. 
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3 Friluftsfrämjandet 

Synpunkter framförda på möte för natur- och 
friluftsrådet samt skriftligen till kommunen 

Kommentar 

Vill se än mer fokus på skyldigheter med 
allemansrätten. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 28 M 
som även har förtydligats. 

Tillgänglighet för olika grupper är viktigt, med 
möjlighet till parkering. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 7 D och 
8 D. Åtgärd 7 har även förtydligats. 

Lyfta vikten att få ut barn i naturen, naturnära områden 
osv.   

Noteras, detta behandlas i planen under strategi N och 
åtgärd 30 N och till viss del i 31 N. 

Kunskap om naturisar, skridskoåkning bör lyftas i 
planen. 

Noteras, detta behandlas översiktligt i planen under 
åtgärd 28 M.  

Skulle gärna se att kommunen arbetade mer med 
marknadsföring av natur- och friluftsaktiviteter, 
områden och möjligheter.   

Noteras, olika sätt för att nå ut med information om 
natur- och friluftslivet kommer att behandlas i planen 
under åtgärd 29 M. 

Länk till folkhälsoaspekten skulle kunna lyftas tydligare 
– bl a fysisk aktivitet på recept. 

Noteras, folkhälsoaspekten har behandlats generellt 
under flera avsnitt i planen. Bland annat under mål 1 
och 3 och strategi M. 

Vandringsleder: Finspångs kommun har på ett 
föredömligt sätt utnyttjat det arbete som länsstyrelsen 
gjort med att inventera och inrätta naturreservat och 
hänvisar ofta till dessa. Det finns 20 naturreservat i 
kommunen. Av dessa förvaltas ett av kommunen. 
Resterandeförvaltas av länsstyrelsen. Reservaten är små 
och saknar i vårt närområde, med några få undantag, 
leder och parkeringsplatser. 

Dokumentationen av ett naturreservat är begränsad till 
det området och visar inte hur man tar sig in och ur 
området på mindre stigar och vägar. Naturreservaten 
ligger alltså som många små öar och det finns inga leder 
som sammanbinder flera naturreservat. Det är därför 
svårt att utnyttja naturreservatet förvandring som bör 
vara ca. 7-8 km för att fylla en dag. 

Naturreservaten skulle kunna vara bra utgångspunkter, 
med sina parkeringsplatser, rastplatser, anslagstavlor 
och lättillgänglig digital information, men ofta finns det 
i bästa fall bara en kort märkt led på några km som 
strikt håller sig inom naturreservatets gränser. Det är för 
lite att locka med för att få ut ens de mer 
naturintresserade. Det behövs mer utmaning/äventyr för 
att locka dagens aktiva. 

Vi föreslår därför att man med utgångspunkt från några 
naturreservat gör överenskommelser med angränsande 
markägare om att utöka lederna till en sträcka som tar 
minst 2 timmar att avverka. 

Lämpliga för detta är naturreservaten; 

- Ängenäs/Ysundamarken 

- Strussjöskogen/Stora Hjälmmossen 

Noteras, att utveckla friluftsmöjligheterna genom bland 
annat leder behandlas i planen under åtgärderna 8 D 
och 11 E.  

139 av 605



 Sid 3 (7)
 

 

Vi föreslår vidare att man inom kommunen arbetar för 
att göra några naturområden runt Finspång mer 
lättillgängliga. Ofta saknas möjlighet till parkering. 
Speciellt vintertid när snövallar täcker vägrenarna. Med 
enkla åtgärder skulle man kunna göra t.ex: 

- Stora Mossen mellan Igelfors och Grytgöl tillgänglig 
sommar och vinter. 

Den liknar Kärnskogsmossens naturreservat som ligger 
5km norr om Annsjön och är en utmärkt plats för 
vandring och fågelskådning men Stor Mossen väster om 
Igelfors är mer lättillgänglig för finspångare. 

Att använda kommunens information om 
naturreservaten är svårt eftersom kartinformation (ofta 
Googel map ) inte fungerar tillfredsställande. Bättre är 
då att gå till Länsstyrelsens hemsida där kartorna är 
bättre, mer detaljerade och bättre funktionalitet. Där är 
man inte heller strikt bunden till kommungränsen utan 
kan se vad som finns alldeles utanför kommungränsen 
vilket förbättrar möjligheten att lägga upp en bra 
innehållsrik utflykt. 

Noteras. 

När kommunen för två år sedan hade en person inne för 
att inventera leder inom kommunen föreslog vi att fler 
ledder skulle skapas och vi redovisade några lämpliga 
leder som borde in i kommunens material. Av detta syns 
inget. Endast Östgötaleden redovisas och värdet av det 
är tveksamt eftersom behovet för oss boende i 
kommunen är leder på 7-15km i en rundbana. Med 
digitala karta i mobilen behövs inte någon uppmärkning 
av leden i naturen och det är då en enkel sak att skapa 
en led som inte sätter något märke i naturen som 
markägaren kan oroa sig för. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärderna 11 
E.  

Med digitala kartor och leder skulle många fina 
områden runt Finspång göras tillgängliga för besökare. 
Kommunens insats skulle då vara att lägga upp den 
digitala informationen och att anlägga p-platser. 
Formatet skulle kunna vara den app "Naturkartan" som 
t.ex Norrköping och Motala använder. 

På ”Finspångs naturkarta” Skulle man kunna markerade 
sevärdheter (motionsrundor för vandring, skidor, 
skridskor, cykling, kanot, löpning, klättring, 
plockning….), naturfenomen, utsikter, bad, urskog, 
bäckar växtplatser….) i kommunens natur motion och 
friluftsapp med rekommenderade 
vägar/stigar/sträckningar skulle säkert fungera och 
popularisera våra omgivningar och öka hälsa och trivsel 
för finspångarna. 

Noteras, olika sätt för att nå ut med information om 
natur- och friluftslivet kommer att behandlas i planen 
under åtgärd 29 M. Detta kan till exempelvis gälla 
digitala lösningar. 

140 av 605



 Sid 4 (7)
 

 

Miljöbalken anger följande skäl till att bilda 
naturreservat: 

• bevara biologisk mångfald 

• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

• tillgodose behov av områden för friluftslivet 

• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter. 

Naturreservaten inom Finspång kommun är både få och 
allt för små för att kunna utnyttjas av friluftslivet. Att 
göra fina naturmiljöer tillgängliga för fler ökar 
allmänhetens intresse att med skattemedel skydda dessa 
miljöer. 

Vi tvingas allt för ofta åka långt för att fylla en dag med 
vandring. Vi skulle därför önska att kommunen verkar 
för att fler och framför allt större naturreservat 

Noteras, detta behandlas i planen under strategi A och 
åtgärd 1 A, 2 A och 3 A.  

Tillgång till grönområde för skolor m.m.  

Vid planerande av nya förskolor och skolor liksom vid 
förtätning av bebyggelse behöver hänsyn tas till behovet 
av natur i nära anslutning till utnyttjande av 
markområdet. En närhet till natur skapar förutsättningar 
för utomhuspedagogik med upplevelsebaserat lärande 
där barn har möjlighet att upptäcka, leka, uppleva med 
alla sinnen och hela kroppen. 

Att praktiskt få uppleva stimulerar nyfikenheten, 
självkänslan och ger kunskap och förståelse. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärderna 30 
N och till viss del 31 N. Dessutom berörs detta generellt 
i planprocessen, se strategi B och C. 

Liknande hänsyn bör tas vid planerande av nya 
bostadsområden där lämpliga ”gröna korridorer”, 
natur/rekreation/friluftsområde bör vara en 
utgångspunkt i planeringsstadiet för att ta tillvara de 
unika möjligheter vi har på nära håll. I tillgängliga 
undersökningar som gjorts konstateras att “i nära 
anslutning” innebär att dessa bör ligga inom ca 300 
meter för att möjligheten naturligt skall utnyttjas. 

Noteras, detta behandlas generellt i planen under 
strategi B och C för planprocessen samt i åtgärderna 5 
B och 25.  

 

4 Naturskyddsföreningen 

Synpunkter framförda på möte för natur- och 
friluftsrådet samt skriftligen till kommunen 

Kommentar 

Vill gärna se att kommunen jobbar mer proaktiv med 
inköp av mark och överenskommelser med markägare 
där mark inte kan köpas in. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 1 A. 

Vi har inte sett direktiven vilket gör att våra synpunkter 
felaktigt kan drabba Marika och Jane som vi lärt känna 
som ambitiösa och hängivna förkämpar för miljön. 

Vid läsning av dokumentet får vi känslan av att 
direktivet i första hand har varit att det skall produceras 

Noteras.  
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ett säljande dokument men där konsekvenserna inte får 
drabba kommunens budget. 

Många vackra ord och bilder, men få robusta 
åtgärdsförslag. 

Sid 2 

MÅL1 kommer på sidan 12 inte 11 

Noterat och åtgärdat. 

Sid 3:  

Visionen om ”hållbar ekologisk utveckling” borde stå 
före visionen om ”aktiv fritid”. 

Visionen för Finspångs natur och friluftsliv tycker vi 
inte är tillräckligt tydlig som den är formulerad. ”Aktiv 
fritid” kan vara så mycket annat än kopplat till natur och 
friluftsliv. 

Generellt är visionen inte tillräckligt tydligt och det 
finns få robusta åtgärdsförslag. De står dock bakom de 
fyra målen men vill se tydligare länk till nationella 
dokument. 

Ett förtydligande har gjorts i planen om att dessa är 
fokusområden som har tagits fram för att nå 
näringslivets tillväxtmål som kommunen har ställt sig 
bakom (se strategiska planen för Finspångs kommun).   

”Rika natur- och friluftsupplevelser” bör vara 
underordnat. ”Ökad biologisk mångfald” och 
”Sammanhängande grönblå infrastruktur” d.v.s. 
människans konsumtion av t.ex. friluftsliv måste vara 
underordnat förutsättningen för detta friluftsliv 
nämligen en livskraftig och mångfacetterad natur. 

Målen i planen har ingen inbördesordning.  

Naturskyddsföreningen stöder planens 4 mål. Målen 
ligger helt i linje med Naturskyddsföreningens 
intentioner. 

Noteras. 

Sid 5: 

2a stycket: Mening 2 skall lyftas och vara mening 1. Se 
ovan. 

Noterat och åtgärdat.  

Ordet natur bör definieras, i enkäten känns det som om 
morgonpromenaden på gångstråk i tätorten räknas som 
vistelse i naturen. Vi saknar dessutom en definition på 
ordet friluftsområde. 

Vill gärna att begreppen natur och grönområde 
definieras och används tydligare genom planen och att 
det finns större fokus på det gröna. 

Dessa begrepp har numera definierats under ordlistan i 
planen. 

Vi anser förstås att det är synnerligen väsentligt att så 
många som möjligt vistas i naturen för det är enbart på 
så sätt som naturvärden får politisk kraft och 
engagemang. 

Noteras. 

§1.2 Sista meningen; Vi tolkar detta som att kommunen 
skall köpa mark för rekreation runt nya 
bostadsområden. Om detta är fallet kan det knappast 
kallas naturvård och det är mer tveksamt om det är 
friluftsliv, speciellt som undervegetationen tas bort för 
att säkra tryggheten för bland annat kvinnor. 

Noteras.  

Sid 8: 

§2.2 Länk till nationella och regionala miljömål saknas. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  
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§2.3 pkt 2 bör för tydlighet ändras till ”Starkt 
engagemang för och samverkan med friluftslivet”. 

Så som texten är formulerad i planen är syftet att 
samverka med fler än endast friluftsorganisationerna, 
därav skrivningen.  

Sid 9: 

§2.4 Tidigare talades det om grönblå infrastruktur. Vart 
tog det blå vägen? 

Länsstyrelsen använder grön infrastruktur-begreppet 
både för mark och vatten. 

Länkar till var man finner kartorna och handlingsplanen 
saknas. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

§2.5.2 Ekologisk utveckling skall prioriteras före 
besöksmål enligt argument ovan. 

Fokusområdena har ingen inbördes prioritering.  

§2.5.3 Står inte förtätning i motsats till §2.3 pkt 5 
Attraktiv tätortsnära natur? 

Noteras, detta behandlas generellt i planen under 
strategi B och C för planprocessen. 

Sid 10 

§3.1 Länk saknas till objektskatalogen. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

§3.3 Det är önskvärt att referenser sker med hjälp av 
specifik webbplats och inte bara till kommunens 
hemsida. 

Med tanke på att webbplatsadresser kan ändras och 
innehållet flyttas så kommer det inte att hänvisas till en 
särskild webbadress i denna plan.  

Sid 12 

Här saknar vi något om hur resultatet av insatser och 
brist på insatser skall följas upp, tex nyttjandet av 
skolskogar. 

Noteras, uppföljningen görs på tjänstemannanivå. 

Sid 13 

Vi föreslår fler rundslingor för vandring/promenad som 
inte behöver ligga i naturreservaten. De kan vara 
markerade eller bara beskrivna som lämpliga 
utflyktsförslag. 

Vi önskar fortsatt satsning på kanot-, vandrings- och 
cykelleder. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 11 E 
som även har förtydligats.  

Det behövs fler idéer om hur kommunen skall få ut 
befolkningsgrupper som idag inte nyttjar möjligheten 
till friluftsliv. 

Noteras, detta behandlas i planen under åtgärd 7 D och 
28 M. 

Sid 16 

Här saknas en kategori där kommunen köper för miljön 
och natur extra värdefull mark där samförstånd inte kan 
nås med nuvarande ägare, t.ex. Ölstadsjön. Tillägg 
kategori I:  

Sid 17 

Åtgärdspunkter för kategori I enligt ovan. 

Noteras men kan ej beaktas i planen.  

Det saknas en strategi för hur konflikter mellan 
biologisk mångfald och friluftsliv skall hanteras. 

Noteras, detta kommer att ingå i planen under åtgärd 
4B som även har förtydligats.  

Sid 20 

Grönblå infrastruktur borde delas upp i: 1/ 
Ekosystemtjänster som vi ser som en exploatering 
såsom skogs- och åkerbruk och mountainbikebanor 
m.fl. samt 2/ Miljö och naturvårdande insatser såsom 

Att kategorisera ekosystemtjänster enligt modellen med 
fyra kategorier är en vedertagen metod som bland 
annat Naturvårdsverket använder sig av.  
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borttagande av vandringshinder för fisk och andra djur. 
Annars är det risk att de senare prioriteras bort 

Saknas inte en rubrik överst i högerspalten? Detta har justerats. 

Sid 21 

Mycket handlar om skog och träd, vi vill ha mycket mer 
om vattnen. 

Noteras, arbetet med vatten behandlas främst under mål 
3 och dess strategier och åtgärder.  

Det globala målet om rent vatten känns nedprioriterat 
t.ex. saknas Strategi för hantering av sjön Skutens 
förgiftade botten. 

Detta hanteras ej i natur- och friluftsplanen. 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.  

I. Finns det inte skapade barriärer på landsbygden? Noterat och kompletterat. 

Kommunen bör samråda med andra kommuner som har 
delar av avvattningsområdena för Motala ström och 
Nyköpingsån. En diskussion bör tas med 
vattendomstolen. Allt för att återskapa vandringsvägar 
för t.ex. lax och ål i våra vattendrag. 

Finspångs kommun samverkar med andra kommuner 
kring denna fråga genom att bland annat samordna 
Finspångsåarnas vattenråd. 

Sid 22 

Lägg till under punkt M ”informera om möjligheterna 
till och hoten mot….” 

Noterat men ej beaktat i planen.  

Sid 23 

Vi tycker åtgärden att satsa mer på skolskogar är bra 
exempel på att få barnen ut i naturen. Vi tycker det är 
ytterst viktigt att få barn och unga att intressera sig för 
och skaffa kunskap om naturen. Gärna under lekfulla 
former. 

Noteras, detta behandlas under åtgärd 30 N.  

Hur är samarbetet med föreningar tänkt? Kommunen har flera etablerade sätt att samverka med 
föreningar, bland annat genom natur- och friluftsrådet. 
Formerna för samverkan kommer att fortsätta 
utvecklas.   

Naturskyddsföreningen hjälper gärna till med vår 
sakkunskap, erfarenhet och lokalkännedom m.m. 

Noteras, kommunen ser positivt på att samverka kring 
lämpliga frågor. 

Xx(M) Fortsätt och intensifiera kampanjen ”Håll 
Finspång rent”! 

Noteras, frågan behandlas i kommunens avfallsplan 
under rubriken nedskräpning.  

 

Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från fyra olika sakägare inkom under remisstiden. Med anledning av framförda 
synpunkter har en del revideringar av natur- och friluftsplanen gjorts. 

Ändringarna rör främst en del förtydliganden av de åtgärder som listas under de olika målen och 
strategierna. En del av de synpunkter som har inkommit berör natur- och friluftsfrågor på en mer 
detaljerad nivå än vad som har beskrivits i planen men en stor del av dessa frågor kommer att 
ingå som delar i mer generellt beskrivna åtgärder.  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 113   Dnr: KS.2020.0139 
 
Natur- och friluftsplan för Finspångs kommun 

Sammanfattning 

För att uppnå kommunens mål om att ”Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, 
fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet” har det sedan 2017 varit ett 
prioriterat uppdrag att ta fram en natur- och friluftsplan. 

Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunala tjänstemän 
och LONA-bidrag ligger till grund för att ha genomfört kartläggningar både av 
natur- och friluftsvärden samt framtagande av planen. Gällande kartläggningen 
av naturvärden har ett stort antal områden besökts och en stor mängd information 
från exempelvis myndigheter har sammanställts. När det gäller kartläggningen 
friluftsvärden har besök gjorts på plats, föreningar har bjudits in att komma med 
synpunkter och en enkätundersökning har genomförts bland allmänheten.  

För att ta fram en lämplig struktur för planen har inspiration hämtats från flera 
andra kommuner som har både friluftsplaner och naturplaner, bland annat 
Sundsvalls kommun.  

Finspångs kommun har även ingått som en pilotkommun i Naturvårdsverkets 
projekt för utveckling av en metod för att kartlägga friluftsområden. Detta har 
resulterat i att Finspång ligger långt fram i arbetet med kartläggningen av 
friluftsområden och både Länsstyrelser och andra kommuner har efterfrågat 
kommunens erfarenheter och kunskaper kring ämnet. 

Planen gick ut på remiss under hösten 2019 till organisationerna i kommunens 
Natur- och friluftsråd. Under början av 2020 har remissvaren bearbetats och 
arbetats in i förslaget till den kommunala natur- och friluftsplanen. En reviderad 
version av planen samt en samrådsredogörelse finns bilagt detta ärende. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa Natur- och friluftsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Avskaffande av e-forum 

 
Bakgrund 

I samband med gruppledarträff har diskussion kring e-forum förts. Deltagarna 
konstaterade att det finns bättre forum att hantera politiska frågor i än e-forum.  

När det gäller e-forum tog kommunfullmäktige ett beslut, 2002-03-14 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning inklusive 
kostnadsberäkning, som grundar sig på demokratiutskottets intentioner för e-
demokratimodell.  

E-forum infördes år 2002 efter beredning och förslag av demokratiutskottet. 
Syftet var att använda de möjligheter som då utvecklats med allmänhetens 
tillgång till internet och kommunens webbplats för politisk dialog. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut infördes e-forum där allmänheten kan ställa frågor 
till företrädare för de politiska partierna.  

Tillämpning av e-forum och nya forum 

De senaste åren har det varit få frågor som inkommit via e-forum. Under 2019 
har två frågor besvarats och hittills under 2020 finns frågor i forumet. Många av 
de frågor som inkommit har inte handlat om politiska frågeställningar utan är 
riktade till verksamheten. Dessa frågor hanteras istället av förvaltningen och om 
det är synpunkter eller klagomål som inkommer hanteras de i enlighet med 
kommunens rutin för synpunkter och klagomål. Information om detta finns på 
kommunens webbplats och det pågår ständiga förbättringar för att utveckla 
tydlighet och tillgänglighet till informationen.  

Idag finns nya möjligheter till demokratiska former. Nya lösningar finns att 
hantera frågor vilket också medfört att alla partier inte är lika aktiva via e-forum. 
Många frågor hanteras via e-post eller via sociala medier. Många frågor hänvisas 
också vidare till en tjänsteperson. Då nya forum och möjligheter finns när det 
gäller demokratiska former och dessa används i större omfattning, föreslås 
kommunfullmäktige besluta att avsluta e-forum. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta e-forum.  
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FINSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
 Sammanträdesdatum 
Demokratiutskottet 2002-02-05 2 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

 
 
 
§ 1 
 
Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun 

E-demokrati står för användning av informationsteknik i demokra-
tiska processer. Metoden skall underlätta, bredda och fördjupa det 
demokratiska deltagandet. Kommunikationen förutsätter således att 
deltagarna har tillgång till datorer och Internet. 

Det finns idag ett stort intresse för Webb-teknik som gör det möjligt 
att ha omröstningar på hemsidan samt system för politisk dialog. Me-
toden har prövats ett tag i ett antal kommuner och erfarenheterna är 
bara positiva. 

För politikerna skapas möjligheter att 

• nå direkt till hemmen med sitt politiska budskap (utan omvägen 
över dagstidningar, annonser eller broschyrer) 

• presentera bakgrund och motiv till kommande förslag till beslut 

• föra en allmänpolitisk debatt om t ex vilken politik som bör föras 
eller vilken utveckling som bör eftersträvas. 

För medborgarna öppnas möjligheter att 

• föra politiska samtal på vilken hemsida som helst 

• föra fram sina politiska frågor även om partierna inte tagit upp 
dem 

• presentera sina egna förslag till lösningar på egna och politikernas 
förslag 

• begära ändring av befintliga politiska beslut vare sig frågorna 
handläggs av nämnd, styrelse eller tjänsteman på delegation. 

Kommundemokratikommitténs bedömning är att den moderna in-
formationstekniken kan spela en viktig roll för utvecklingen av den 
kommunala demokratin. För de förtroendevalda är tekniken värdefull 
främst när det gäller att ha en dialog med medborgarna, hämta in kun-
skaper och förbereda sammanträden. Det är viktigt att de förtroende-
valda deltar aktivt i de försök och experiment som framdeles kommer 
att genomföras för att utveckla den moderna informationstekniken i 
demokratins tjänst.  Forts 
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Forts på § 1 (Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun) 

Kommundemokratikommitténs uppfattning om e-demokrati 

Internet går att använda för att stämma av opinionen i en viss fråga 
och skapa underlag för beslut. Bara man är medveten om de begräns-
ningar en opinionsundersökning via internet har när det gäller repre-
sentativitet kan det vara ett komplement till mer traditionella metoder. 

Förslag till e-demokratimodell i Finspång 

Utskottet har valt att rikta in sig på en e-demokratimodell som startar 
lite mer försiktigt liknande den som tillämpas i Mjölby kommun, och 
som finns att ta del av på Mjölby kommuns hemsida. 

E-demokratimodellen går ut på att medborgarna ges möjlighet att 
ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande, utsedda politiker i 
fullmäktige och vissa chefstjänstemän. Politikerna presenteras med 
bild, namn och vilket parti de representerar. Tjänstemännen presente-
ras med bild, namn, tjänstetitel och förvaltning.  

Modellen förutsätter att frågemottagande politiker och tjänsteman be-
svarar frågorna inom en viss tidsrymd. Svaren läggs senare tillsam-
mans med frågan ut på hemsidan. 

Frågorna och svaren grupperas efter ämne och sparas på hemsidan ett 
antal månader. Modellen förutsätter en speciell serverprogramvara och 
medför en viss kostnad. Frågeställaren behöver endast tillgång till In-
ternet. 

Administrerandet av frågor och svar sköts av en webbredaktör, som 
har att sortera bort oegentligheter. Detta arbete kräver sin tid, och det 
är sannolikt så att tiden för hemsidans administration, tillsammans 
med denna funktions skötsel, måste utökas. 

Utskottet föreslår kommunfullmäktige  

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning som grun-
dar sig på utskottets intentioner för e-demokratimodell,  

  Forts 
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Forts på § 1 (Förslag till E-demokrati i Finspångs kommun) 

att varje parti med representation i fullmäktige utser den eller de som 
skall vara besvarare av medborgarnas frågor, 

att kommundirektören och samtliga förvaltningschefer ingår i den frå-
gemottagande kretsen, 

att utbildning av frågemottagarna genomförs i datoranvändning och i 
den speciella fråga/svarsrelation som byggs upp mot medborgarna, 

att pröva möjligheten till opinionsundersökningar på kommunens 
hemsida, 

att undersöka möjligheten att koppla protokollen från kommunstyrel-
sen till fullmäktiges dagordning på kommunens hemsida, 

att verka för att alla förtroendevalda får en personlig e-postadress och 
att de utbildas i att hantera den, 

att utbilda de förtroendevalda i hur man söker samhällsinformation på 
internet, 

att utveckla ärendehanteringsfunktionen så att alla kallelser och vissa 
handlingar på sikt kan överföras via e-post eller intranät till de förtro-
endevalda. 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum:  
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2020-§ 114   Dnr: KS.2019.1237 
 
Avskaffande av e-forum 

Sammanfattning 

I samband med gruppledarträff har diskussion kring e-forum förts. Deltagarna 
konstaterade att det finns bättre forum att hantera politiska frågor i än e-forum.  

När det gäller e-forum tog kommunfullmäktige ett beslut, 2002-03-14 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att presentera en lösning inklusive 
kostnadsberäkning, som grundar sig på demokratiutskottets intentioner för e-
demokratimodell.  

E-forum infördes år 2002 efter beredning och förslag av demokratiutskottet. 
Syftet var att använda de möjligheter som då utvecklats med allmänhetens 
tillgång till internet och kommunens webbplats för politisk dialog. Utifrån 
kommunfullmäktiges beslut infördes e-forum där allmänheten kan ställa frågor 
till företrädare för de politiska partierna.  

Tillämpning av e-forum och nya forum 

De senaste åren har det varit få frågor som inkommit via e-forum. Under 2019 
har två frågor besvarats och hittills under 2020 finns frågor i forumet. Många av 
de frågor som inkommit har inte handlat om politiska frågeställningar utan är 
riktade till verksamheten. Dessa frågor hanteras istället av förvaltningen och om 
det är synpunkter eller klagomål som inkommer hanteras de i enlighet med 
kommunens rutin för synpunkter och klagomål. Information om detta finns på 
kommunens webbplats och det pågår ständiga förbättringar för att utveckla 
tydlighet och tillgänglighet till informationen.  

Idag finns nya möjligheter till demokratiska former. Nya lösningar finns att 
hantera frågor vilket också medfört att alla partier inte är lika aktiva via e-forum. 
Många frågor hanteras via e-post eller via sociala medier. Många frågor hänvisas 
också vidare till en tjänsteperson. Då nya forum och möjligheter finns när det 
gäller demokratiska former och dessa används i större omfattning, föreslås 
kommunfullmäktige besluta att avsluta e-forum. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att uppdra till kommunstyrelsen att avsluta e-forum 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och 
utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg 
och social omsorg 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen 
uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom 
äldreomsorg och social omsorg. 
 
Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar, 
medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd 
har även gjorts i närliggande kommuner. 
 
Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till 
följande utvecklingsområden; 
 

  Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social 
omsorg. Detta skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare 
anhörigsamordnare med relevant kompetens. Det ska genom ett 
gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och tillgängligt för anhöriga att 
få hjälp, stöd och vägledning. 

 Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver 
förbättras. Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete 
behöver ske så att den når ut till berörda i så tidigt skede som möjligt 

 En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare 
behöver tas fram  

 Möjligheter till samverkan med Norrköpings Anhörig- och 
kunskapscenter bör ses över  

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Sektorerna ser inte att förslagen skulle innebära några juridiska konsekvenser. 
Bestämmelse om anhörigstöd regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) och 
omsorgsberedningens förslag går i linje med Socialstyrelsens föreskrifter. 
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Den ambitionshöjning som föreslås av omsorgsberedningen genererar dock 
ökade kostnader för verksamheterna. Att utöka anhörigstödet med ytterligare en 
anhörigsamordnare, 100% tjänstgöring, skulle generera en ökad kostnad om ca 
600 000 kr på årsbasis. 
 
Övriga utvecklingsområden bedöms kunna verkställas genom förändrade 
arbetssätt inom sektorerna. 
 
Omsorgsberedningens förslag är detaljerade och preciserade i både vilka 
ambitioner som ska uppnås samt hur de skall utföras. Sektorerna ser med fördel 
att verksamheterna själva få arbeta med verkställighet om hur de 
ambitionshöjande insatserna ska utföras.  
 
 
 
Förslag till beslut 

Sektor vård och omsorg och sektor social omsorg föreslår kommunstyrelsen 
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska 
verkställas.  

3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av 
anhörigstödet.  

4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 
förklaras avslutat. 
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Sammanfattning 

I Socialtjänstlagen regleras sedan juli 2009 anhörigstödet i 5 kap. 10 §. Som stöd för 
tillämpning av lagen har Socialstyrelsen publicerat en publikation som vägledning till 
kommunerna i det arbetet. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som bygger på 10 
specificerade insatser. Av dessa 10 insatser finns två som är direkt kopplade till anhörigstöd. 
Dessa är avlösarservice och korttidsvistelse.  

Befintligt anhörigstöd i Finspångs kommun finns främst inom äldreomsorgen. Där finns ett 
anhörigcenter som är en öppen verksamhet. Därutöver erbjuds anhörigstöd genom 
behandlingsteamet och familjeteamets verksamheter. Stöd till anhöriga sker också genom 
biståndsbedömda insatser, så som avgiftsfri avlösning. Det finns också en aktiv 
anhörigförening som drivs av volontärer.  

Omsorgsberedningens uppdrag var att kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg 
och LSS. Syfte och mål med kartläggningen var att den ska visa på vilka behov som finns av 
stöd och om det bör förändras.  
 
Metoder som använts för beredningens uppdrag var enkäter, omvärldsbevakning, 
fokusgrupper och samtalsintervju.  
 
I resultatet framkommer att stödet till anhöriga som har närstående inom sektor social omsorg 
inte är lika bra utbyggt som när det gäller anhöriga med närstående inom sektor Vård och 
omsorg.  
 
I andra närliggande kommuner har man inte begränsat sitt anhörigcenter till specifik målgrupp 
utan erbjuder stöd till alla som hjälper och stödjer någon i sin närhet som drabbats av en 
långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av ålder behöver omsorg, 
hjälp och stöd. Här finns också tydliga uppdrag för verksamheterna.   
 
I enkätsvaren kan utläsas att nästan hälften av medarbetarna inte vet vart de ska hänvisa 
anhöriga som efterfrågar stöd. Det stöd till anhöriga som medarbetare skulle vilja se mer av är 
främst information. Även anhöriga efterfrågar mer information men också mer individuellt 
stöd.  
 
De huvudsakliga utvecklingsområden beredningen identifierat är att utöka befintligt 
anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social omsorg samt att det ska vara enkelt 
för anhöriga att få hjälp och stöd. Informationen om det anhörigstöd som finns behöver 
förbättras och nya vägar behöver etableras för att sprida den.  
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Begreppsförklaring 

I nedanstående översikt finns en förklaring till de begrepp som förekommer i rapporten. 

 

Bakgrund 

Socialtjänstlagen  

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen som anger att 
”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. 
Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att 
minska de anhörigas psykiska och fysiska belastning.  
 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Anhöriga till personer som har insatser enligt LSS, lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade omfattas även av vad som sägs i socialtjänstlagen gällande 
anhörigstöd. LSS är en rättighetslag som bygger på tio specificerade insatser som den 
enskilde kan ha rätt till. En förutsättning är att den enskilde uppfyller de kriterier som lagen 
anger för rätten till insatser.  
 
Av LSS lagstiftningens tio insatser finns två insatser som är direkt kopplade till anhörigstöd. 
Dessa är avlösarservice 9§5 och korttidsvistelse 9§6. Avlösarservice gör det möjligt för 
anhöriga att utföra aktiviteter utanför hemmet. Korttidsvistelse innebär att den närstående 
vistas utanför hemmet kortare perioder, antingen i ett korttidsboende eller hos en stödfamilj 
för att avlasta anhöriga men även att den närstående ska få miljöombyte och tid för rekreation.  
 

Begrepp Förklaring 

SoL Vedertagen förkortning till  

Socialtjänstlag (2001:453) 

LSS Vedertagen förkortning till 

Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 

Närstående En person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till. 

Anhörig En person som vårdar eller stödjer en 
närstående. 

Anhörigkonsulent/Anhörigsamordnare/ 
Anhörigombud 

Arbetar med att utveckla, informera om och 
erbjuda olika former av direkt stöd till 
anhöriga. 
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Stöd till anhöriga – Socialstyrelsen 

Som stöd för tillämpning av bestämmelsen publicerade Socialstyrelsen ”Stöd till anhöriga – 
Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen”. I publikationen 
delas ansvaret för stöd till anhöriga upp på olika nivåer i organisationen, vilket är följande; 
 

• På förvaltningsnivå handlar ansvaret om att följa gällande lagar samt avsätta 
tillräckliga resurser 

• Chefer och ledare har ansvar för utveckling av formen för stödet men också för 
uppföljning och samverkan  

• Alla som möter en anhörig i sitt dagliga arbete ansvarar för att uppmärksamma dem, 
se deras behov och att ge stöd  

 
Stödet till anhöriga kan se olika ut. Det kan vara direkt stöd, i form av insatser riktade till den 
anhörige, eller indirekt stöd då insatsen riktas till den närstående för att underlätta för den 
anhörige.  
 
De direkta insatserna kan vara biståndsbedömda insatser som beviljas till den anhörige så som 
praktisk hjälp i hemmet, socialt stöd eller samordning av insatser. Det kan också handla om 
enskilda samtal, samtal i grupp eller generella serviceinsatser så som rådgivning och 
information.  
 
De indirekta insatserna beviljas till den närstående och kan bestå av ledsagning, avlösning i 
hemmet, hemtjänst eller dagverksamhet. Kännetecken för att stödet till anhöriga ska anses bra 
är att det är individualiserat, flexibelt och håller hög kvalitet.   
 
Befintligt anhörigstöd i Finspångs Kommun 

Finspångs kommun har ett anhörigcenter beläget i centrum. Där kan anhöriga få råd och stöd 
av anhörigsamordnare. Den nuvarande organisationen har funnits i ungefär tre år. Inriktningen 
på anhörigstödet gäller främst för dem som har närstående inom äldreomsorgen. Alla som har 
fyllt 75 år kallas till ett informationsmöte där anhörigsamordnaren berättar om vilket 
anhörigstöd som kommunen kan erbjuda. Anhöriga erbjuds individuella samtal eller 
gruppsamtal. Anhöriga som har närstående med demens har en egen samtalsgrupp.  
 
Anhöriga som behöver kan få avlösning i hemmet efter beslut av biståndshandläggare. De 
som bor i tätorten kan beviljas 10 timmar per månad och boende i ytterområden 15 timmar. 
Avlösningen ska beställas en vecka i förväg. Om den anhörige behöver akut avlösning brukar 
det kunna ordnas. Det är personal inom hemtjänsten som ansvarar för avlösningen.  
 
Till anhörigsamordnarens arbetsuppgifter hör även att ansvara för frivilligarbetarna, 
volontärerna, som arbetar som sjukhusvärdar, ledsagare vid sjukresor eller att ansvara för de 
träffpunkter som finns i kommunen. Idag finns ca 30 volontärer. Volontärernas arbetsinsats är 
gratis och de får själva ingen ekonomisk ersättning. Det finns två träffpunkter inom 
centralorten som de ansvarar för. 
 
Anhörigsamordnaren är även ansvarig för den seniordag som kommunen anordnar 
tillsammans med pensionärsorganisationer vartannat år. Information och föreläsningar om 
olika frågor varvas med lättsam underhållning. 
 

164 av 605



A N H Ö R I G S T Ö D  

5 

Det finns ett länsnätverk för anhörigkonsulenter i Östergötland, som träffas några gånger per 
år. Några av de minsta kommunerna i Östergötland saknar anhörigkonsulenter och är inte 
representerade vid träffarna. 
 
Finspång har samarbete med Åtvidaberg, Valdemarsvik och Söderköpings kommun vad gäller 
anhörigstöd. 
 
Det finns även ett nationellt nätverk där alla regioner är representerade och som anordnar 
utbildningar. 
 
Det finns en broschyr som berättar om vilket anhörigstöd som finns. Den finns på svenska och 
finska. 
 
I anhörigcenters lokaler arbetar även två äldrelotsar, som kan vägleda främst äldre samt 
anhöriga om vart de kan vända sig för att få rätt vård. De ansvarar även för kommunens 
larmtjänst, nyckelfri hemtjänst samt förmedlar så kallade fixartjänster.  
 
Utöver det anhörigstöd som bedrivs på anhörigcenter erbjuder Finspångs kommun 
anhörigstöd via behandlingsteamet med fokus på anhöriga till personer med 
beroendeproblematik. Anhörigstöd erbjuds även via familjeteamets barngrupp Solkatten som 
riktar sig till barn och ungdomar som lever med krångel i familjen. 
 
Anhörigföreningen 

Det finns en anhörigförening i Finspång. Föreningen som är ideell arbetar med 
gemenskapsfrämjande insatser till alla anhöriga med närstående i alla åldrar och med alla 
funktionshinder. Den nuvarande anhörigföreningen har funnits i cirka 3 år och har cirka 80 
medlemmar.  
 
Varannan onsdag anordnar föreningen caféträff i anhörigcentrets lokaler. För övrigt finns det 
ingen koppling mellan anhörigföreningen och det anhörigstöd som kommunen ansvarar för. 
Många fortsätter att vara med i föreningen även sedan den närstående har gått bort. 
Som andra föreningar får den söka föreningsbidrag från Finspångs kommun. 

Uppdraget 

Beredningen ska kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg och 
LSS.  
 
Syfte och mål  
Syfte och mål med kartläggningen är att den ska visa på vilka behov som finns av stöd och 
om det bör förändras. Kartläggningen ska också belysa om kommunikationen kring 
möjligheter till anhörigstöd behöver utvecklas. 

Metod 

För att på bästa sätt kartlägga anhörigstödet i anslutning till äldreomsorg och LSS har 
omsorgsberedningen valt en variation av olika metoder för att få fram ett resultat. De metoder 
som använts är enkäter, omvärldsbevakning, fokusgrupp och intervju. 
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Enkäter 

Enkäter har skickats ut till medarbetare inom kommunens äldreomsorg och LSS 
boendeenheter och personlig assistans. Totalt har 171 medarbetare svarat på enkäten. Enkäter 
har även skickats ut till anhöriga inom LSS boendeenheter och personlig assistans samt delats 
ut vid kommunens anhörigcenter. Totalt har 69 anhöriga svarat på enkäten. 
 
Enkäterna innehåller följande frågeställningar; 
 
Enkät till medarbetare 

1) Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? 
2) Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd? 
3) Vilket stöd till anhöriga skulle du vilja se mer av? 
- Indirekt stöd 
- Generella serviceinsatser 
- Samtal med anhöriga 
- Information 
- Annat 
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd? 

 

Enkät till anhöriga 

1) Inom vilket område får din närstående stöd? 
2) Vet du vart du ska vända dig för att få stöd som anhörig? 
3) Vilket stöd skulle du som anhörig vilja se mer av? 
- Indirekt stöd 
- Generella serviceinsatser 
- Samtal med anhöriga 
- Information 
- Annat 
4) Har du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd? 

 
Omvärldsbevakning 

Omsorgsberedningen har omvärldsbevakat genom att dels göra ett studiebesök hos Anhörig- 
och kunskapscenter i Norrköping, dels genom att bjuda in en av Motala kommuns 
anhörigkonsulenter till Finspång. Detta för att få en inblick i hur de olika kommunerna arbetar 
med anhörigstöd. 
 
Fokusgrupp 

För att försöka fånga upp Finspångs medborgares syn på anhörigstöd genomfördes en 
fokusgrupp med syfte att föra en medborgardialog. Erbjudande om att delta i fokusgruppen 
gick ut via sociala medier samt via Finspångs kommuns hemsida. Medborgare uppmanades 
att anmäla sitt intresse. Kommunens anhörigförening fick även erbjudande om att delta i 
fokusgruppen. Totalt medverkade fem medborgare samt delar av omsorgsberedningen. 
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Samtalsintervju 

Samtalsintervju har genomförts dels med Finspångs kommuns anhörigsamordnare dels med 
delar av styrelsen i anhörigföreningen.  

Resultat 

Samtal med anhörigsamordnare 

Finspångs kommuns anhörigsamordnare har sin organisatoriska tillhörighet i sektor Vård och 
omsorg. Stödet till anhöriga som har närstående inom sektor Social omsorg är inte lika bra 
utbyggt som när det gäller anhöriga med närstående inom sektor Vård och omsorg. Ibland får 
anhörigsamordnaren frågor som gäller den förstnämnda gruppen och försöker då besvara 
dessa frågor. 
 
Anhörigsamordnaren skulle gärna se att hon hade en kollega inom sektor Social omsorg som 
arbetade med anhörigstöd. Det skulle underlätta om hon hade någon att samarbeta med. Då 
skulle det också vara enklare att anordna tematräffar och utbildningar. 
Anhörigsamordnaren tycker även att hennes arbetsuppgifter blivit mer komplexa eftersom allt 
fler äldre med stora vårdbehov vårdas hemma.   
 
Norrköpings kommun satsar mer på anhörigstöd och har anhörigkonsulter med ansvar för 
olika grupper, som demens, missbruk etcetera. Enligt anhörigsamordnaren ligger även Motala 
i framkant vad gäller anhörigstöd. Anhörigsamordnaren skulle gärna se ett ökat samarbete 
med framför allt Norrköpings kommun.  
 
Anhörigsamordnaren upplever att det ibland kan vara svårt att få ut information.  
 
Samtal med Anhörigföreningen 

Vid samtal med några i styrelsen för Anhörigföreningen i Finspång framkom viss kritik mot 
kommunens anhörigstöd. 
 
Fram till 2015 fanns ett anhörigteam bestående av tre personer, som ansvarade för allt arbete 
med avlösning till anhöriga. De kunde bistå med avlösning med kort varsel. Nu måste 
avlösning beställas en vecka i förväg. De framförde även synpunkten att avlösningen var mer 
flexibel och personlig när den sköttes av en liten grupp som hade det som sin huvudsakliga 
arbetsuppgift.    
 
Studiebesök Norrköpings kommun 

Ett studiebesök genomfördes på Anhörig- och kunskapscenter i Norrköping. De har totalt 10 
personer anställda med olika kompetens och bakgrund som erbjuder olika former av 
anhörigstöd, såsom samtalsgrupper, individuella samtal och informationsspridning om vilket 
stöd som kan erbjudas. Anhörig- och kunskapscenter ombesörjer anhörigstöd till samtliga 
målgrupper som har behov av stöd till anhöriga.  

Nytt inom deras verksamhetsområde är att de tillsatt en anhörigstödjare som riktar sig till 
barn. I arbetet med samtalsgrupper och individuella samtal görs tydliga tidsramar upp för hur 
många träffar som ska genomföras, innehåll och fokus. Detta för att komma framåt i stödet 
samt tydliggöra förväntningar. Det förekommer att när en samtalsgrupp avslutas med 
anhörigstödjare vill medlemmarna fortsätta att träffas. De bildar då en självstödjande grupp 
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och har möjlighet att nyttja Anhörig- och kunskapscenters lokaler. Detta visar på att de har en 
flexibel organisation för att tillgodose anhörigas behov av stöd.   

Under studiebesöket berättar anhörigstödjarna att det är svårt att få ut information om deras 
verksamhet. De arbetar mycket med att sprida information om vad de kan erbjuda, bland 
annat genom att besöka olika företag för att presenterat sin verksamhet. De lyfter också att det 
ibland är svårt med samverkan med Regionen. Anhörigstödjarna ser en fördel i att samarbeta 
över kommungränserna. De är öppna för samverkan med Finspångs kommun i olika delar 
gällande anhörigstödet.  

 
Besök från Motala kommun 

I Motala kommun arbetar 2,75 årsarbetare som anhörigkonsulenter på ett anhörigcenter. Deras 
målgrupp är anhöriga från 18 år det vill säga, alla som hjälper och stödjer någon i sin närhet 
som drabbats av en långvarig sjukdom, har en funktionsnedsättning eller som på grund av 
ålder behöver omsorg, hjälp och stöd. 
 
Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda samtal, hembesök, samtalsgrupper och temakvällar. 
De ger också kunskap och information och hjälper till med vägledning. 
Anhörigkonsulenternas mål är att det ska vara enkelt att nå dem. De för inga journaler och har 
tystnadsplikt. Deras tjänster är kostnadsfria. Förutom stöd till anhöriga samverkar de med 
andra aktörer och erbjuder utbildning och handledning till personal. 
 
När Motala kommun startade upp sitt anhörigcenter tog ledningen fram en 
uppdragsbeskrivning för verksamheten. Där beskrevs anhörigcentrets uppdrag, vilken budget 
som var tilldelad och hur organisationen skulle se ut. Anhörigkonsulenterna fick en tydlig 
tjänstebeskrivning. Därefter fick berörda utbildning och kompetensutveckling, man gjorde en 
kartläggning och omvärldsbevakning innan verksamheten startade. 
 
Medborgardialog genom fokusgrupp 

I detta forum framkom att behov fanns för anhöriga att få prata enskilt med särskilt 
samtalsstöd för dem. De upplevde att man behövde stöd och råd under hela processen. Främst 
vid svåra vägval, exempelvis när en närstående har behov av att flytta till ett särskilt boende. 
Man upplevde också att när ens närstående väl flyttat till ett boende så glömdes man bort som 
anhörig.  
 
Flera kände stöd från anhörigföreningen, där träffades likasinnade och man kände stöd och 
tillhörighet med varandra. Som anhörig märker man inte själv hur trött man är, det kan som 
anhörig vara svårt att erkänna att det är tufft. 
 
Det önskades mer information generellt. Någon saknade information kring sjukdomsförlopp 
och hur det förändrar individen, någon annan ville få information kring vilket stöd och hjälp 
man kunde få och vilka vägar man kunde gå. Det viktiga var att informationen kom tidigt.  
Det framkom att anhörigstödet behövde vara flexibelt. Man behöver kunna känna sig trygg i 
att lämna sitt hem.  
 
Det poängterades att anhörigstöd inte bara är äldreomsorg. Ett förslag var att anhörigstöd 
borde ha en egen ingång på webben. 
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Enkäter resultat  

 

Enkät till medarbetare inom äldreomsorg, LSS/socialpsykiatri och 

personlig assistens 

 

Inom vilket verksamhetsområde arbetar du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd? 
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer 

av? 

 

Namn Antal % 
Information - Tillse att den som 
vårdar en närstående får 
information om rätten till stöd, 

exempelvis via broschyrer, 
internet. 

117 68,4 

Indirekt stöd - Stöd av närstående 
genom bistånd för att avlasta 
anhörig, exempelvis 

korttidsboende, boendestöd, 
avlösning i hemmet. 

92 53,8 

Generella stödinsatser - Allmänt 
inriktade insatser, exempelvis 

rådgivning eller information i grupp 
eller enskilt. 

71 41,5 

Individuellt stöd - Riktar sig till 
enskilda anhöriga, exempelvis 
genom samtalsstöd. 

87 50,9 

Annat 8 4,7 
Total 375 219,3 

Svarsfrekvens 
100% (171/171) 

 
 

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten - medarbetare 

• En funktion som samordnar/koordinerar behovet av stöd till anhöriga 

• Variera former för informationsspridning om anhörigstöd för att nå flera 

• Information om anhörigstöd ska var lättillgänglig för medarbetare och anhöriga 

• Öka kunskaper om anhörigperspektivet 

• Öka samverkan mellan kommunens verksamheter gällande anhörigstöd 
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Enkät till anhöriga med närstående inom äldreomsorg, 

LSS/socialpsykiatri och personlig assistens 

 

 
Inom vilket verksamhetsområde får din närstående stöd? 

Namn  Antal  %  

Äldreomsorg  26  43,3  

LSS/socialpsykiatri  27  45  

Inget  7  11,7  

Total  60  100  

 
 
Svarsfrekvens  

87% (60/69)  

 
 

 
Vet du vart du som anhörig ska vända dig om du efterfrågar anhörigstöd? 

Namn  Antal  %  

Ja  40  69  

Nej  18  31  

Total  58  100  

 
 
Svarsfrekvens  

84,1% (58/69)  
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Vilket eller vilka av följande former av stöd till anhöriga skulle du vilja se mer 

av? 

Namn  Antal  %  

Information - Tillse att den 
som vårdar en närstående 
får information om rätten 
till stöd, exempelvis via 
broschyrer, internet.  

31  50,8  

Indirekt stöd - Stöd av 
närstående genom bistånd 
för att avlasta anhörig, 
exempelvis korttidsboende, 
boendestöd, avlösning i 
hemmet.  

24  39,3  

Generella stödinsatser 
- Allmänt inriktade insatser, 
exempelvis rådgivning eller 
information i grupp eller 
enskilt.  

16  26,2  

Individuellt stöd - Riktar sig 
till enskilda anhöriga, 
exempelvis genom 
samtalsstöd.  

29  47,5  

Annat  14  23  

Total  114  186,9  

 
 
Svarsfrekvens  

88,4% (61/69)  

 
 

 

 

Sammanfattning av övriga synpunkter i enkäten – anhöriga 

• En samordnare dit man kan vända sig vore guld värt 

• Svårt att som anhörig själv söka information 

• Avlastning i hemmet är viktigt 

• Bra stöd från anhörigföreningen 

• Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar önskas 
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Utveckling av anhörigstöd i Finspångs 

kommun 

De utvecklingsområden beredningen identifierat är: 

• Utöka befintligt anhörigcenter för anhöriga med närstående inom social omsorg. Detta 
skulle kunna ske genom att tillsätta ytterligare anhörigsamordnare med relevant 
kompetens. Det ska genom ett gemensamt anhörigcenter upplevas enkelt och 
tillgängligt för anhöriga att få hjälp, stöd och vägledning. 

• Information om vilket stöd som finns att tillgå som anhörig behöver förbättras. 
Informationen behöver få en bättre spridning och ett arbete behöver ske så att den når 
ut till berörda i så tidigt skede som möjligt 

• En uppdragsbeskrivning för Finspångs kommuns anhörigsamordnare behöver tas fram  

• Möjligheter till samverkan med Norrköpings anhörig- och kunskapscenter bör ses över  

 

Ett bra anhörigstöd, något alla tjänar på!  
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum:  
2020-03-04  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 115   Dnr: KS.2019.0428 
 
Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och utveckling 
av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-22, § 62 att ge omsorgsberedningen 
uppdrag om kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd inom 
äldreomsorg och social omsorg. 
 
Kartläggning av befintligt anhörigstöd har skett genom enkätundersökningar, 
medborgardialog och samtalsintervju. En omvärldsbevakning kring anhörigstöd 
har även gjorts i närliggande kommuner. 
 
Utifrån kartläggningens resultat har omsorgsberedningen kommit fram till 
följande utvecklingsområden; 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta förslag till utveckling av anhörigstöd i Finspångs kommun 

2. Att sektorerna får i uppdrag att utveckla hur ambitionshöjningen ska 
verkställas.  

3. Att sektorerna tilldelas medel i budget med 600 000 kr för utveckling av 
anhörigstödet.  

4. Att uppdraget kartläggning och utveckling av befintligt anhörigstöd 
förklaras avslutat. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Internkontroll ledningsstaben februari 2020 

 
Sammanfattning 

Internkontrollen för februari 2020 månad omfattar följande kontrollmoment: 
Likvidrapport december 2019. 

 

Kontrollerna visar: Likviditeten ligger på en fortsatt bra nivå, inga större 
avvikelser förekommer.  
 
Följande åtgärder redovisas: Inga åtgärder då likviditeten visar fortsatt bra 
nivå. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll ledningsstaben februari 
2020. 
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Utfall 

Tillgång på likvida medel december 2019 

Risk: 

Att det inte finns medel till kommande utbetalningar 

 

Kontrollmoment Utfall 

Likviditetsuppföljning  79,9% Ingen 

avvikelse= liten risk 

Kommentar Likvidrapport december 2019 

I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten rapporteras månadsvis 

till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är 

kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de 

kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%. 

I december uppgår måttet till 79,9%. Risken att det inte finns medel till kommande 

betalningar är liten och ingen avvikelse föreligger. 

 

Beskrivning jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov -19 dec -19 

Likvida medel 98 464 110 475 114 627 108 185 100 927 93 202 

Långfristig utlåning 

koncernen 

903 521 903 521 903 521 903 521 903 521 903 521 

Summa 

finansiella 

tillgångar 

1 001 985 1 013 996 1 018 148 1 011 706 1 004 448 996 723 

       

Kortfristiga lån -5 907 -5 633 -5 633 -4 920 -4 647 -4 647 

Långfristiga lån -1 173 761 -1 173 761 -1 173 761 -1 173 761 -1 173 761 -1 173 761 

Summa 

finansiella 

skulder 

-1 179 668 -1 179 395 -1 179 395 -1 178 681 -1 178 409 -1 178 409 

       

Finansnetto -177 683 -165 399 -161 247 -166 975 -173 960 -181 686 

Omsättningstillgång

ar 

175 804 203 931 202 365 195 713 183 264 193 480 

Kortfristiga skulder -174 926 -241 730 -220 359 -211 187 -209 967 -242 255 

       

Likviditet 100,5% 84,4% 91,8% 92,7% 87,3% 79,9% 

 

Perioden december 

Likviditetsrapporten för december 2019 visar på fortsatt god likviditet, nivån har minskat något 

jämfört med november.  Den finansiella beredskapen är fortfarande god. Utöver de likvida medlen 

har kommunen checkräkningskrediter på 15 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de 

tas med i bedömningen. 

 

Likvida medel (kassa, bank) har netto minskat med 8 mkr men ligger fortfarande på en bra nivå. 
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Kontrollmoment Utfall 

 

Under december har omsättningstillgångarna ökat som följd av uppbokade interimsfordringar och 

fordringar på staten i samband med årsbokslutet. Samtidigt har kommunens kortfristiga skulder 

ökat, här finns framförallt uppbokade leverantörsskulder som ännu inte har regleras förrän i 

januari. 

 

  

 
  

Tabellen visar likviditeten i % som medelvärde år 2015-2019 samt hur likviditeteten såg ut 

motsvarande period under fem år. Likviditeten har varit stabil de senaste åren men variation i 

ersättningen från migrationsverket, extra stadsbidrag i form av byggbonus samt statliga stadsbidrag till 

flyktingsituationen har påverkat kommunens likviditet olika genom åren. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Skuldförvaltarrapport januari 2020 

 
Sammanfattning 

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 januari månad 

Förvaltningen redovisar årets första skuldförvaltarrapport. Den genomsnittliga 
räntan har stigit något jämfört med föregående månad och uppgår till 1,79% 
(1,76%).   
 
Internbanken har fortfarande krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 
1 051,1 mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med 
olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 
 
Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 
form av ränteswappar.  
 
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var 
måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.   
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Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt 
finanspolicyn, vid utgången av januari var värdet i princip oförändrat mot 
föregående månad 2,44 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 januari uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 23,4%. 
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste 
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till 
betalning).   
 
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,47 år. I februari 
förfaller ett lån till om 70 mkr som kommer att förnyas och förbättra 
genomsnittlig kapitalbindningstid. 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten. 
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Finspångs kommun 2020-01-31

Sammanfattning
Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 29,4% varav 19,9% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,44 år.
Genomsnittlig ränta är 1,79%
Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 23,4%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,47 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2020-01-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Total skuld (SEK) 1 051 100 000 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) 1,79% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%
Genomsnittlig räntebindning 2,44 år 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år
Ränteförfall inom 1 år 29,4% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%
Andel exponerad för rörlig ränta 19,9% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%
Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,47 år 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år
Kapitalbindningstid < 1 år 23,4% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

SEB Skuldförvaltarrapporten                
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående
Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 20,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 9,5%
1-2 år 0% 25% 20,5%
2-3 år 0% 25% 17,1%
3-4 år 0% 25% 10,5%
4-5 år 0% 25% 9,5%
5-7 år 0% 25% 12,9%

7-10 år 0% 25% 0,0%

Rörligt 0.25 - 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 100 000 000 216 000 000 180 000 000 110 500 000 100 000 000 70 500 000 64 600 000 0 0 0 0
Rörligt 209 500 000
Andel (%) 19,93% 9,51% 20,55% 17,12% 10,51% 9,51% 6,71% 6,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående
0-1 år n/a 25% (50%) 23,4%
1-2 år n/a 25% 25,8%
2-3 år n/a 25% 17,1%
3-4 år n/a 25% 18,1%
4-5 år n/a 25% 9,5%
> 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 245 500 271 000 180 000 190 000 100 000 0 64 600 0 0 0 0
Andel (%) 23,4% 25,8% 17,1% 18,1% 9,5% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Låneskuld per låntagare
Kommunen 147 579 000
Vallonbygden 500 000 000
FTV 310 160 000
FFIA 35 305 000
Finet 58 056 000
Totalt koncernen 1 051 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 051 100 000

Totalt koncernen 1 051 100 000

Motparter Swappar
SEB 341 000 000
Totalt koncernen 341 000 000

Kommunen
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FTV
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FFIA
3%

Finet
6%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 79711 2020-03-19 2020-03-19 0,130% 0,110% 50 000 000 kr
Kommuninvest 84557 2020-04-22 2022-01-24 0,780% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89153 2020-02-17 2020-02-17 0,358% 0,320% 75 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2020-03-02 2020-12-01 0,430% 0,370% 50 000 000 kr
Kommuninvest 97386 2020-02-24 2023-02-22 0,350% 0,270% 100 000 000 kr
Kommuninvest 101350 2020-02-13 2023-11-13 0,256% 0,220% 50 000 000 kr
Kommuninvest 112083 2020-03-30 2021-12-30 0,218% 0,120% 85 000 000 kr
Kommuninvest 117683 2020-04-22 2020-10-22 0,250% 0,050% 70 500 000 kr

550 500 000 kr

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

500 600 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp
SEB 2020-06-30 2020-03-31 4,0800% -0,098% 50 000 000 kr
SEB 2020-12-30 2020-03-31 4,0800% -0,098% 50 000 000 kr
SEB 2021-06-30 2020-03-31 4,2800% -0,098% 50 000 000 kr
SEB 2021-12-30 2020-03-31 4,2800% -0,098% 50 000 000 kr
SEB 2023-06-30 2020-03-30 1,9225% -0,098% 70 500 000 kr
SEB 2025-06-30 2020-03-30 2,2525% -0,098% 70 500 000 kr

341 000 000 kr
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,44 år
överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 19,9 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 20,5  %     1-2 år
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. 25,8  %     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. 2,47 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
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Kommunstyrelsen  

 
 

Årsavstämning finansrapporten 2019 

 
Sammanfattning 

Förvaltningen har i enlighet med finanspolicyn sammanställt en avstämning av 
finansrapporten för år 2019. Rapporten innehåller en uppföljning av 
kassaflödesbudgeten, räntenettot, sammanställning av genomförda affärer under 
året samt kommunens kundförluster.  
 
Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 
Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har 
överstigit ränteintäkterna. Förra året togs beslut att avyttra 
pensionsmedelsplaceringar i syfte att erhålla en mer etisk och fossilfri 
placeringsinriktning och som en konsekvens av osäkerhet på de finansiella 
marknaderna. Försäljningarna innebar reavinster med 8 mkr vilket då medförde 
ett positivt finansnetto. Så stora finansiella intäkter har inte påverkat resultatet 
under detta år.  

Kommunens ränteintäkter kommer från avkastning på koncerninterna lån och 
reavinster vid försäljning av finansiella omsättningstillgångar. I räntekostnaderna 
ingår ränta på pensionsskulden. Årets budgeterade finansnetto uppgår till 7,5 
mkr medan utfallet visar på lägre nettokostnader med 7 mkr. Förutom en reavinst 
i samband med försäljning av kommunens pensionsplaceringar så bidrar lägre 
snittränta på kommunens lån till ett bättre resultat. 
 
År 2020 har inletts med oroligheter på finansmarknaden föranlett av oron för 
Corona-viruset, vilket kommer att påverka kommunernas ekonomi. De 
placeringar i pensionsmedel som kommunen har bevakas noga av 
pensionsmedelsförvaltare för att minska riskerna så långt som möjligt. Under det 
första kvartalet har redan flera försäljningar och omplaceringar skett till säkrare 
placeringar, vilket påverkat finansnettot för 2020. 
 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten. 
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UTÖKAD FINANSRAPPORT ÅRSBOKSLUTET 2019

Uppföljning kassaflödesbudget 2018 2018 2019 Bokslut

belopp i tkr Budget Bokslut Budget 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 12 565 22 468 13 220 13 044

Justering för ej likviditetspåverkande poster 57 006 63 950 63 120 58 590 Bl a avskrivningar och avsättningar

Övriga likviditetspåverkande poster 0 0 0 0

Poster som redovisas i annan sektion 0 -5 299 0 -189 Reavinst försäljning av anläggn.tillgångar

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapitalet 69 571 81 119 76 340 71 445

Förändring i rörelsekapital

Ökning av varulager 0 -16 0 19

Ökning/minskn exploatering 0 1 841 0 0

Ökning/minskning av fordringar 0 2 134 0 5 566 Lägre korta fodringar jämfört med bokslutet.

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 3 500 -5 486 6 500 -16 309 Ökat marknadsvärde kortfristiga pensionsplaceringar

Ökning/minskning av skulder 0 634 0 -23 038 Minskade korta leverantörsskulder vid årsskiftet

Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 071 80 225 82 840 37 684

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggn.tillgångar -65 000 -48 174 -65 000 -51 200 Bl a Skateboardpark och fastighetsinvesteringar. 

Försäljn. materiella anläggningstillgångar 5 000 9 890 5 000 222

Kassaflöde från investeringsverksamhet -60 000 -38 284 -60 000 -50 978

Finansieringsverksamhet

Ökning långa fordringar 0 -33 500 0 -45 000 Vallonbygden har ökat sin skuld med 45 mkr. 

Minskning långa fordringar 0 -5 291 0 23 500 Finspångs tekniska verk har amorterat 10 mkr och 

hyresgästföreningen Majelden har löst sitt borgenslån 

hos kommunen.

Ökning långa skulder 0 0 0 14 000

Amortering av skuld 0 -5 000 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 -43 791 0 -7 500

Förändring av likvida medel 13 071 -1 850 22 840 -20 794

Likvida medel vid årets början 98 238 115 845 141 233 113 996

Likvida medel vid årets slut 111 309 113 996 164 073 93 202

190 av 605



UTÖKAD FINANSRAPPORT ÅRSBOKSLUTET 2019

Uppföljning räntenetto

Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 

2019

Avvikelse

Utdelning aktier övriga företag -271 0 -115 115 Utdelning kortfristiga pensions-

placeringar

Utdelning Kommuninvest -3 564 -2 200 -2 205 5 Utdelning medlemsinsats Kommun-

invest enligt beslut på vårens årsstämma

Ränta utlåning koncernen -19 319 -21 107 -19 273 -1 834 Lägre snittränta i internbanken ger 

sänkt debitering för utlåning till 

bolagen

Ränteintäkter -540 -725 -502 -223 Ränteintäkter kommunens 

realränteobligationer

Ränteintäkter Kommuninvest -337 -300 -353 53

Ränteintäkter kundfordringar -126 0 -49 49

Borgensavgift -65 -53 -13 -40 Hyresgästf. Majelden - löst borgenslån

Reavinst/förlust försälj. finans. omsättn.tillg. -8 212 0 -957 957 Reavinst försäljning kortfristiga

pensionsplaceringar

Räntekostnader 7 540 15 066 7 689 7 377 Sänkt låneränta ger lägre ränte-

kostnader  Kommuninvest

Byggränta -526 0 0 0

Räntekostn pensionsskuld 1 477 2 028 1 920 108

Räntekostn levskuld övriga 9 0 43 -43

Räntekostnader derivat 15 967 14 648 14 319 329 lägre räntekostnader derivat

Bankkostnad 157 124 130 -6

Total -7 810 7 481 634 6 847

Delegationsbeslut under 2019 Datum Motpart

Kapital-

bindning

Ränte-

bindning Ränta Marginal

Beslut om omsättning av lån 120 mkr 109061 2019-03-12 Kommuninvest 3 år fast 0,52%

Beslut om omsättning av lån 100 mkr 109060 2019-03-12 Kommuninvest 5 år fast 0,88%

Beslut om omsättning av lån 85  mkr 112083 2019-05-28 Kommuninvest - rörlig stibor + 0,12%

Beslut om omsättning av lån 100 mkr 109060 2019-11-12 Kommuninvest 1 år rörlig stibor + 0,05%

Kundförluster

Bokslut 2019

Konstaterade 412 Avskrivna fordringar för bl a äldreomsorgsavgifter 0,4 mkr.

Befarade 82 Bl a barnomsorgs- och fritaavgifter och Ifo sociala kontrakt  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Fullmakt att företräda Finspångs kommun vid 
Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma 
2020 

 
Kommunfullmäktige har utsett Ulrika Jeansson som ombud och Inge Jakobsson 
som ersättare att företräda kommunen vid Kommuninvests föreningsstämmor 
2019-2022. 
 
Vid kommande föreningsstämma den 16 april 2020 i Göteborg är båda två 
förhindrade att delta och kommunstyrelsen behöver därför utse ersättare. 

 
Förslag till beslut 

1. Att ge biträdande kommundirektör Anette Asklöf fullmakt att företräda 
kommunen vid Kommuninvests föreningsstämma 2020. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Detaljplaneuppdrag för Lasarettet 1 mfl 

 
Sammanfattning 

Lasarettsområdet har en attraktiv placering som är på central och sjönära. Region 
Östergötland kommer att påbörja inflyttning i Finspångs vårdcentrum på 
Bergslagsvägen under hösten 2020 och under år 2021 kommer ägandeskapet till 
fastigheten Lasarettet 1 övergå från region Östergötland till Finspångs kommun. 

Syftet med planläggningen är att skapa möjligheter för fler bostäder. Kommunen 
har som målsättning att växa till 30 000 till år 2035. Detta mål medför att det 
behöver planläggas för ca 300 bostäder per år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I detaljplanearbetet behöver bland annat följande aspekter utredas för att 
säkerställa att platsen är lämplig för bostadsbebyggelse: 

 Upphävande av strandskydd 
 Eventuella markföroreningar 
 Riskutredning kring den Sevesoanläggning (gasol) som ligger i 

angränsande industriområde. 
 Hållbar dagvattenhantering 

 
 
 

193 av 605



   
Marika Östemar 

2020-02-05  2 (2)  

Dnr KS.2020.0140  

  

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten 
Lasarettet 1 mfl. 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd i enlighet med 5 
kap. 11 § plan- och bygglagen. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Detaljplan för Stationsområdet, del av fastigheten Högby 
1:2 

 
Sammanfattning 

Utifrån tillväxtmålet att Finspångs kommun ska ha 30 000 invånare år 2035 
behövs fler bostäder och olika typer av servicefunktioner i attraktiva lägen. 
Stationsområdet är en mycket viktig del i utvecklingen av det framtida Finspång. 
En utveckling med bostäder samt vård inom Stationsområdet är positiv för 
utvecklingen av Finspångs tätort. 

Gällande planer 

I gällande översiktsplan 2011 är området utpekat som planlagt. Området gränsar 
till riksintresse kulturmiljö Finspång slott. 

 
För att möjliggöra utvecklingen av ovan nämnd skola inom Stationsområdet togs 
en detaljplan fram som vann laga kraft 2011-06-01. Detaljplanen omfattar hela 
Stationsområdet och omfattar förutom skolan även befintligt järnvägsspår, 
parkmark, busstorg, parkeringsplatser med mera. Av detaljplanen framgår även 
att den gamla stationsbyggnaden ska bevaras och utvecklas. Stationsområdet har 
ett bra läge som sjönära samt med sin närhet till kollektiva färdmedel och 
service.  

Detaljplanen ska säkerställa tillgängligheten till markområdet mellan järnvägen 
och Skutbosjön. Området ska även fortsättningsvis utgöra park- och naturmark 
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Marika Östemar 

2020-02-07  2 (2)  

Dnr KS.2020.0141  

  

 

 

enligt gällande detaljplan. För att Stationsområdet ska bli mera attraktivt för 
bostäder behöver Skutbosjöns strand bli allmänt tillgänglig. 

Utredningsbehov 

I nuläget ser förvaltningen följande behov av utredningar: 

 Inom Stationsområdet finns kända markföroreningar. Hur dessa 
föroreningar ska hanteras för att möjliggöra en utveckling av bostäder 
behöver utredas vidare. 

 Närhet till järnvägsspår. Detta kan kräva särskilda skyddsåtgärder mot till 
exempel olyckor, buller och vibrationer. 

 Ledningar för starkström, fjärrvärme, vatten, avlopp, dagvatten och fiber 
finns inom området. Troligtvis behöver ledningarna flyttas för att 
möjliggöra bostadsbebyggelse. 

 Översvämningrisker från Skutbosjön och Finspångsån 
 
Förslag till beslut 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan för den norra 
delen av Stationsområdet, del av fastigheten Högby 1:2. 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd i enlighet med 5 
kap. 11 § plan- och bygglagen. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Antagande av detaljplan för Rejmyre 1:115 m.fl. 

 
Sammanfattning 
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 
näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  
 
Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra 
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 
behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av 
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya 
tillväxtmålen. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Rejmyre 1:115 m.fl. 
Planens syfte är att säkerställa den befintliga miljön i detaljplan. Byggrätten på 
Rejmyre 1:115 har utökats något vilket möjliggör en utveckling av den verksamhet 
som bedrivs på fastigheten. Värdefull kultur- och naturmiljö inom planområdet har 
säkerställts med bestämmelser i plankartan för att långsiktigt bidra till Rejmyre som 
ort. Rejmyre 1:110 har ändrats från allmänt ändamål (A) till ett ändamål med 
kombinerade planbestämmelser av bostad och centrum (B och C).  
 

Samråd och granskning 
Samråd genomfördes under tiden 25 april 2018 till 18 juni 2018. 
Granskning genomfördes under tiden 31 januari 2020 till 14 februari 2020. 
 
Under samråds- och granskningsskede har berörda grannar och andra sakägare 
inkommit med synpunkter och godkännanden som presenteras och kommenteras i 
granskningsutlåtandet.  
 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att anta detaljplan för 
Rejmyre 1:115 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
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F A S T I G H E T E N  R E J M Y R E  1 : 1 1 5 ,  M . F L .  ( D P X X X )  

2 

Handlingar 

Till detta detaljplaneförslag hör följande handlingar:  

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1 000 
• Planbeskrivning 
• Behovsbedömning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse 

Utredningar 

Följande utredningar har tagits fram under planarbetet:  

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Rejmyre 1:110 
och 1:88, Finspångs kommun. ÅF, 2017-10-10 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rejmyre, Finspångs 
kommun. ÅF, 2018-03-06 

• Trafikbullerutredning för fastighet Coop, Rejmyre 1:115 m fl. 
ÅF, 2017-06-12 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rejmyre, Finspångs 
kommun. Golder, 2019-10-14 

• Antikvarisk utredning inför detaljplan, COOP Rejmyre 1:115 m 
fl. Fredriksson arkitektkontor ab, 2019-07-10 

 
Plan- och bygglagen  

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

Förfarande  

Detaljplanen tas fram med standardförfarande  

Planens syfte och huvuddrag 

Planens syfte är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära 
butiken på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra 
tillbyggnation av Coop Nära butiken, samt att ändra ändamålet på 
fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt ändamål (A) till ett mer flexibelt 
ändamål med kombinerade planbestämmelser, bostad och centrum (BC). 

Planområdet utgör en del av det äldsta Rejmyre och ligger inom ett område 
som är utpekat i det regionala kulturmiljöprogrammet. Inom 
detaljplaneområdet ligger två fastigheter, varav båda dessa inhyser 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Inom detaljplaneområdet 
finns den tidigare folkskolan från sekelskiftet 1900, samt angränsande till 
detaljplaneområdet finns en park från samma tid. Den andra byggnaden är 
det butik- och bostadshus som uppfördes i början av 1930-talet.  
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Inom detaljplaneområdet återfinns byggnader och miljöer som speglar 
Rejmyres utveckling från bondby till väletablerad bruksort. De 
bestämmelser (och förbud) som används för att bevara de kulturvärden som 
finns i området är: 

• Rivningsförbud 

• Fönstren bibehålls eller ersätts med fönster lika befintliga med 
samma luftindelning, samma dimensioner på karmar resp. bågar, 
samma hängning av bågar. Nya bågar skall utföras i trä.  

• Takform samt taktäckningsmaterial ska passa in i byggnadens 
historiska kontext samt vara historiskt korrekt.  

• Fasader ska vara putsade med befintlig, tidigare använd, eller 
historiskt korrekt, färgsättning för den tid då byggnaden uppfördes.  

• Dessa bestämmelser har anpassats till respektive byggnad och 
fastighet för att till största möjliga mån kunna bevara områdets 
värdebärande delar och dess karaktärsdrag.  

• Ny- och tillbyggnader ska anpassas så att de passar in i den 
kulturhistoriska miljön med exempelvis fasader av faluröd 
locklistpanel och ett tak med lertegel. Detta för att bevara områdets 
kulturella värde.  

• På fastigheten Rejmyre 1:110 finns två större lövträd som det krävs 
marklov för att fälla då de utgör viktiga ekosystem för många arter 
och därmed har höga naturvärden.  

• Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.  

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och miljökvalitetsnor-
mer. 

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 
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år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne. 

MKN vatten 

Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Nor-
merna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.  

Recipient för planområdet är sjön Hunn (ytvatten). Sjön har en god ekolo-
gisk status men den kemiska statusen uppnår ej god. Kommunens ambition 
är att Hunn ska ha en fortsatt god ekologisk status samt inte försämra den 
kemiska statusen på sjön. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ha 
negativ påverkan på MKN då de bromerade difenyleter sprids främst genom 
försurat regn, vilket denna detaljplan inte ger upphov till att öka. Därmed 
förhindrar inte heller detaljplanen till att MKN ska kunna uppnås vare sig i 
Hunn eller i någon annan vattenförekomst.  

Dagvattnet inom planområdet är anslutet till det kommunala ledningssyste-
met. Planförslaget innebär inga förändringar som påverkar vattenmiljön.  
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Plandata 

Lägesbestämning 

Planområdet ligger i den centrala delen av Rejmyre. I väster och norr 
gränsar planområdet till Tornvägen. Områdets södra del gränsar till 
Glasbruksvägen och områdets östra del angränsar till bostadstomter längs 
Björnvägen.  

Översiktskarta  

Planområdet är cirka 0,7 ha stort. 

Markägoförhållanden 

Av fastigheterna inom planområdet är två av dessa i privat ägo. Planområdet 
omfattar Rejmyre 1:110 som ägs av privatpersoner samt Rejmyre 1:115 som 
ägs av Coop Finspångs ekonomiska förening. Även fastigheterna 1:6 och 
1:87 ägs av privatpersoner. Rejmyre 1:232 ägs av HSB 
Bostadsrättsförening. Planområdet innefattar också del av Rejmyre 1:2 som 
ägs av Finspångs kommun.  
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 

I gällande översiktsplan ”Framtiden finns i Finspång” för Finspångs 
kommun, antagen 2011, ingår planområdet i ”planlagda områden” i 
översiktsplanens redovisning. I översiktsplanen föreslås det inga särskilda 
förändringar för aktuellt planområde. 

I och med detta så är aktuell planläggning förenlig med gällande 
översiktsplan. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

För planområdet i dag gäller detaljplanen förslag till ändring och utvidgning 
av byggnadsplanen för del av Rejmyra 12 M.fl. beslutad 1962-10-31 (B 28). 
Planen tillåter byggnation av ett allmänt ändamål (skola) samt bostäder med 
handel i bottenvåning på två våningar. Nuvarande gällande planbestämmel-
ser är så gamla att de blir svåra att använda vid bygglovgivning. 

 

Detaljplanen B 28 upphävs för de områden som aktuell plan omfattar. 

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 i behovsbedömningen konstaterats att det inte föreligger 
betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning har därför inte 
upprättats.  
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Riksintresse  

Planområdet berörs inte av riksintressen. 

Strandskydd 

Området omfattas inte av strandskydd. 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen har gett samhällsplaneringsenheten i uppdrag att upprätta 
detaljplan för aktuellt planområde. (Ks § 234,2015-06-01, dnr 
2015.0174.210) 

Planförslag och konsekvenser 

Inom planområdets norra del finns en gammal skolbyggnad med en tomt-
storlek på cirka 3380 kvadratmeter. I den södra delen finns ett butiks- och 
bostadshus med en tomtstorlek på cirka 3080 kvadratmeter.  

Det förekommer avvikelser i strid mot gällande detaljplan inom planområ-
det, bland annat avseende våningsantal och byggnation på prickmark. Den 
nu gällande detaljplanen tillåter ett våningsantal på två på både Rejmyre 
1:115 och Rejmyre 1:110.  

I nu upprättad detaljplan ändras planbestämmelserna så att de passar nu rå-
dande förhållanden inom planområdet. Planen medger på fastigheten 
Rejmyre 1:115 en byggnadshöjd på 8 meter, vilket motsvarar ca två vå-
ningar. På fastigheten Rejmyre 1:110 gäller max tillåten totalhöjd på 15,5 
meter.  

Vidare föreslås i nu upprättad detaljplan förändrat ändamål för fastigheten 
Rejmyre 1:110 som i gällande detaljplan utgör allmänt ändamål (A) till än-
damål för bostad och centrum (BC).  

Föreslagna förändringar bedöms inte ha en negativ påverkan på omgiv-
ningen.  

Bostad och centrum 

Rejmyre 1:110 
I norra delen av planområdet får den gamla skolbyggnaden uppta en sam-
manlagd byggnadsarea samt komplementbyggnader om högst 40 % av fas-
tighetsarean.). Ändamålet för fastigheten ändras till bostad och centrum 
(BC). Högsta tillåtna totalhöjd är 15,5 meter och största tillåtna taklutning är 
30°. 

Handel 

Rejmyre 1:115 
Coop-butiken på fastigheten Rejmyre 1:115 får uppta en sammanlagd bygg-
nadsarea, inklusive komplementbyggnader om högst 35 % av 
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fastighetsarean. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8 meter och största tillåtna 
taklutning är 30°.  

Placering 

Huvudbyggnad ska placeras med minst 4 meters avstånd och komplement-
byggnad med minst 1 meters avstånd från fastighetsgräns där prickmark 
saknas, och minst 6 meters avstånd från gatan.  

Offentlig Service 

I planområdets närhet finns en god kommunal service i form av äldrebo-
ende, bibliotek, förskola och grundskola. Övrig offentlig service finns i Fin-
spång kommuns tätort ca 28 km från planområdet.  

Kommersiell service 

Inom planområdet och dess omgivning finns det även ett bra underlag för 
kommersiell service i form av bland annat restaurang och livsmedelsbutik. 
Övrig kommersiell service finns i Finspångs tätort. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom planområdet för rörelsehindrade har varierande förut-
sättningar då topografin i planområdet är varierande men är i huvudsak god. 

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 

Närområdet är befolkat och bebyggt med bostäder vilket skapar trygghet vid 
olika tider på dygnet. Skola och annan service finns inom gångavstånd, även 
kollektivtrafik finns i direkt anslutning till planområdet, vilket ökar antalet 
rörelser i området under alla tider på dygnet och därmed också tryggheten. 
Vägarna i anslutning till planområdet har god översikt, vilket också ökar 
tryggheten för de som rör sig i anslutning till planområdet. 

Utemiljö, lek och rekreation 

I anslutning till planområdet finns det en anordnad allmän platspark där lek 
och rekreation kan genomföras. Runtomkring planområdet finns det skogs-
partier och strövområden som också de kan användas för lek och rekreation.  
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Gator och trafik 

Glasburksvägen är placerad i planområdet med en hastighetsbegränsning på 
40 km/h. Gator utanför planområdet är Tornvägen med en hastighetsbe-
gränsning på 30km/h. 

Ingen ny gatusträckning anläggs enligt planens utformning. Genom planför-
slaget beräknas det tillkomma en begränsad ökning av trafikflödet.  

Gång-, cykel och mopedtrafik 

I dagsläget finns det ingen separerad gång- och cykelväg i anslutning till 
planområdet. Gång – och cykeltrafik sker på Glasbruksvägen och Tornvä-
gen inga förändringar föreslås i detaljplanen. Dock finns trottoarer på dessa 
gator.  

Kollektivtrafik 

Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god. Närmsta busshållplats finns i 
anslutning till glasbruket strax väster om planområdet. Lokaltrafikens linje 
416 mellan Finspång och Rejmyre trafikerar i nuläget hållplatsen väster om 
planområdet. Detta möjliggör kollektivtrafik för såväl lokala och regionala 
resor. Inga förändringar föreslås i planförslaget.  

Parkering, varumottag, utfarter 

Parkering och varumottganing löses inom respektive fastighet. Parkerings-
förbud råder längs all allmän gatumark inom planområdet. På fastigheten 
Rejmyre 1:110 har en bestämmelse om att ”körbara förbindelser inte får an-
ordnas” ut mot glasbruksvägen införts.  
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Natur 

Mark- och vegetation 

 

Området är idag bebyggt med en livsmedelsbutik samt en äldre skolbygg-
nad. 

Vegetationen består främst av igenväxt sly och unga lövträd.   

På fastigheten Rejmyre 1:110 finns två större lövträd. Dessa står idag i den 
östra kanten av fastigheten. Ett träd var även inventerat av Länsstyrelsen, en 
poppel som 2005 var 270 cm i omkrets. Det träd som länsstyrelsen invente-
rade är i dagsläget inte kvar. Dock har de andra två större lövträden på fas-
tigheten säkerställts med egenskapsbestämmelsen, ”Trädet får endast fällas 
om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk”. Dessutom har även den admi-
nistrativa bestämmelsen om att marklov krävs för trädfällning av dessa träd 
införts på plankartan för att skydda trädens viktiga roll i ekosystemet.   
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Geotekniska förhållanden 

Marken består enligt SGU:s översiktliga jordartskarta av glacial silt i södra 
delen av planområdet längs med Glasbruksvägen. Den centrala delen av 
planområdet består i huvudsak av sandig morän. Den norra delen av plan-
området består av berg enligt SGU:s översiktliga karta. Dessutom finns det 
längsmed Tornvägen också inslag av isälvssediment i de mest sydliga de-
larna av vägen.  

Kulturmiljö 

Detaljplanen ligger inom ett område utpekat i det regionala kulturmiljöpro-
grammet, Rejmyre bruksmiljö K9. Beskrivningen av kulturmiljön framhäver 
bland annat följande; brukets bostadshus utmed Bruksgatan, herrgården och 
kyrkan. Övrig utpekad bebyggelse är skola, affär och restaurang samt andra 
hus från 1800-talets andra hälft samt grindstugan som är en enkelstuga från 
tiden före bruket. Trots att ny- och ombyggnation skett av den omgivande 
bebyggelsen har prägeln av bruksmiljö bevarats. 

I kommunens kulturmiljöprogram (antagen 2015) är Rejmyre kyrka med bi-
sättningshus, Rejmyre gamla skola och grindstugan utpekade som kulturhi-
storiska värdefulla byggnader inom och i anslutning till planområdet. Den 
antikvariska utredning (2019-07-10) som gjordes för arbetet med detaljpla-
nen visar på att Rejmyre inte endast har byggnader som bär på värden från 
arbetarrörelser, utan även av nykterhetsrörelse på orten och den tar även upp 
fler byggnader som anses vara viktiga för kulturmiljön. Exempel på detta är 

211 av 605



 

12 

de tidigare arbetarbostäderna Mellanskuttet (1:93), Berget (1:78) och Alp-
hyddan (1:420), livsmedelsbutiken med ursprung i det tidiga 1930-talet 
(1:115) samt Folkets Hus (1:79) är kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
Av dessa är endast livsmedelsbutiken med ursprung i det tidiga 1930-talet 
(1:115) den som är med i detaljplanen.  

Den sammanhållna bruksmiljön med omkringliggande byggnader och bo-
stadshus ger viktig information om samhällets historia och utveckling. Där-
med har bruksmiljön höga samhällshistoriska värden. Men även ett industri-
historiskt och pedagogiskt värde då bruksmiljön är levande, det fungerar 
fortfarande som glasbruk och innefattar handel och offentliga verksamheter 
av olika slag. 

Ny bebyggelse ska ta hänsyn till stads- eller landskapsbild samt kulturvär-
den på platsen. Byggnadernas autenticitet är viktig, varje hus bör vårdas ef-
ter sina egna förutsättningar. Åtgärder som medför förändring av byggnader 
rekommenderas ske i samråd med sakkunniga gällande byggnadsvård.  

 
Kulturhistorisk intressanta byggnader utpekade i kommunens kulturmiljö-
program 2015. 
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Rejmyre gamla skola (Rejmyre 1:110) 

Rejmyre skola ligger vackert och dominerar blickfånget i backen ovanför 
kyrkan. Skolan uppfördes 1898 och ersatte då ortens äldsta skola från 1864. 
Det är en stenbyggnad om 
två våningar och vindsvå-
ning med frontespis, samt 
med en tvåvånings utbygg-
nad på var gavel och två 
balkonger på södra lång-
sidan. Byggnaden innehöll 
ursprungligen fyra skolsa-
lar och lärarbostad. Skol-
verksamheten lades ner 
1964 då den nya skolan 
togs i bruk. 

I nu upprättad detaljplan föreslås att skolbyggnaden på fastigheten Rejmyre 
1:110 får ändrat ändamål för bostad och centrum, samt en totalhöjd på 15,5 
meter, då det är den höjd som den befintliga byggnaden har.  

Rekommendation för bevarande 

Byggnad som väl representerar viss tids byggnadsskick och har väl bevarad 
exteriör. Åtgärder som medför förändring av byggnaden bör ske i samråd 
med sakkunniga inom byggnadsvård. 

Planbestämmelser 

För att säkerställa bebyggelsens karaktär har följande planbestämmelser in-
förts på plankartan: 

k1: Fönstren bibehålles eller ersätts med fönster lika befintliga med samma 
luftindelning, samma dimensioner på karmar resp. bågar, samma hängning 
av bågar. Nya bågar skall utföras i trä.  

k2: Fasader ska vara putsade med befintlig, tidigare använd, eller historisk 
korrekt färgsättning för den tid som byggnaden uppfördes.  

k3: Takform samt taktäckning ska passa in i byggnadens kontext, samt vara 
historiskt korrekt för området.  

r1: Byggnad får inte rivas.  

e1: Största byggnadsarea är 14% av fastighetsarean inom användningsområ-
det.  

Största takvinkel i grader är 30.  

Högsta totalhöjd är 15,5 meter.  
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COOP-butiken (Rejmyre 1:115) 

Butiken inom Rejmyre 1:115 är uppförd i två våningar och när byggnaden 
uppfördes under 1931–1932 var det också lägenheter i byggnaden. Idag är 
det inga lägenheter men byggnaden innehåller en bostad på övervåningen (I 
planförslaget tas dock bestämmelsen för bostäder bort då det inte är lämpligt 
att bo där. Dock får pågående markanvändning fortgå). Den ursprungliga 
byggnaden från 1931–1932 är kraftigt utbyggd och förändrad i flera om-
gångar. 1969 exempelvis byggdes byggnaden ut i öster och fick istället för 
en locklistpanel en vit kalksandsten i fasaden. Under 1990-talet byggdes en 
lägre, långsträckt tillbyggnad i väster. Detta har inneburit att den ursprung-
liga läsbarheten som en kooperativ butik som blev upprättad under 1930-ta-
let, är låg. Norr om huvudbyggnaden finns en grusad privat trädgård med 
planteringar i terrassering samt ett äldre uthus med faluröda träfasader. Ös-
ter om trädgården finns ett sentida dubbelgarage med vita takskjutportar i 
kompositmaterial. I väster närmast Rejmyre 1:93 finns en uteplats med be-
tongmarksten och sittmöblemang.  

Rekommendation för bevarande 

Byggnadens placering och funktion visar på en över 150-årig tradition av en 
handelsbod på platsen strax öster om Rejmyre 1:93. Den högre ursprungliga 
byggnadskroppens form och volym som i viss grad har förmåga att berätta 
om den kooperativa butiken som under det tidiga 1930-talet ersatte en äldre 
handelsbod.  

Planbestämmelser 

För att säkerställa bebyggelsens karaktär har följande planbestämmelser in-
förts på plankartan: 

e1: Största byggnadsarea är 25% av fastighetsarean inom användningsområ-
det.  

Största takvinkel i grader är 30.  

Högsta byggnadshöjd är 8 meter. 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns inom området. 

Om det vid byggnation eller markarbeten påträffas fornlämningar föreligger 
anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). Byggnadsar-
betet måste omedelbart stoppas och arkeologisk expertis tillkallas. 

Störningar och riskfrågor 

Buller 

Bullerkällor som påverkar planområdet är främst trafikljud från väg 1175 
(Glasbruksvägen), men även Tornvägen. Den högsta tillåtna hastigheten för 
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trafik är 40km/h på Glasbruksvägen och 30km/h på Tornvägen. Gällande 
hastighet och begränsad trafikmängd innebär att bullernivån i planområdet 
inte överstiger gällande normer. 

För några fastigheter kan bullret ändå påverka placeringen av uteplatser för 
att erhålla en ljuddämpad uteplats. 

För en mer ingående beskrivning av bullersituationen i planområdet se bi-
laga trafikbullerutredning: Rejmyre 1:115 m.fl., Finspångs kommun. 

Bostadsfasad 

Ljudnivån i planområdet blir mestadels lägre än 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå, se figur 1. Krav enligt SFS 2015:216 (inkl. förordningsförändring en-
ligt SFS2017:359) om högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad 
för nya bostäder klaras för större delen av planområdet. Generellt bör inte 
bostäder placeras närmast trafikerade vägar. Bostäder bör inte placeras inom 
orange, röda eller lila områden enligt figur 1. 

Uteplats 

Enligt SFS2015:216 3§, ställs krav både för ekvivalent och maximal ljud-
nivå. Enligt färgläggning i figur 1 kan uteplatser tillåtas utan bullerskyddsåt-
gärder på gröna områden, men inte på övriga områden med högre än 50 
dBA ekvivalent ljudnivå. 

Enligt figur 2 kan uteplatser tillåtas utan bullerskyddande åtgärder på gröna 
områden, men inte på övriga områden med högre än 70 dBA maximal ljud-
nivå.  
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Uteplatser ska placeras utan bullerskyddsåtgärder på gröna områden med 
högst 50dBA ekvivalent ljudnivå enligt figur 1 och 2. I övriga områden med 
högre än 70 dBA i maximal ljudnivå får inte uteplatser anordnas. Generellt 
sett ska uteplatser inte placeras i närheten av trafikerad väg.  

Figur: 1 Trafikbullerkarta ekvivalent ljudnivå.  
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Figur:2 Trafikbullerkarta maximala ljudnivåer 

Elektromagnetisk strålning 

En mindre luftledning för lågspänning finns inom planområdet.  

Brandkrav 

Framkomlighet för räddningstjänsten fordon ska säkerställas. Avståndet 
mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och punkten för 
räddningsinsats ska vara maximalt 50 meter. 

Förorenad mark 

Inom planområdet finns föroreningar som exempelvis PAH-H, Hg och Pb 
på fastigheten 1:115 som därmed kan påvisa negativa effekter vid en lång-
tidsexponering vid inandning och vid intag av jord efter att exempelvis ha 
odlat på tomten. Vidare visar bedömningen att halter av Nickel (Ni) och Pb 
överskrider riktvärdena för skydd av grundvattnet. På fastigheten Rejmyre 
1:110 gjordes fyra provpunkter där endast en av dessa visade på en förore-
ning som låg strax över gränsen för känslig markanvändning. I den punkten 
mättes halter av Hg och Pb vilket kan ge negativa hälsoeffekter via exem-
pelvis inandning av ånga samt via intag av jord. För odling av grönsaker och 
bär rekommenderas att använda kontrollerad matjord och odlingslådor. Vid 
genomförande av detaljplanen bör en komplettering med en förtätad prov-
tagning och analys göras för att utreda utbredning och så kallade ”hotspots” 
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inom fastigheterna. Kontakt ska tas med miljökontoret innan markarbeten 
utförs då massorna kan behöva tas omhand av godkänd mottagare. 

Figur:3 provtagningspunkter samt översiktligt resultat av dessa 

 

Radon 

All nybyggnation inom Finspångs kommun ska ske radonsäkert. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet. 

Vatten-, avlopps och dagvattenledningar finns i huvudsak inom allmänplats 
mark längs med gator och vägar. 

I övrigt förutsätts att befintliga ledningar har ledningsrätt, eller att sträck-
ningar genom avtal eller dylikt klarlagts sedan tidigare. U-områden har upp-
rättats på kvartersmark där befintliga ledningar går i planområdet och där 
FTV har behov av att ha reserverad yta för framtida VA-försörjning för om-
råden norr om planområdet.  
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Värme 

Fjärrvärmenätet är inte utbyggt inom planområdet därmed används enskilda 
värmelösningar för respektive fastighet.  

El, tele 

Området är anslutet till befintligt el- och telenät. ledningar finns inom plan-
området och finns i huvudsak i gatumark, vid fastighetsgräns mot gata samt 
som luftledning genom området enligt ledningsägares ledningskarta. På pla-
nen har u-områden införts för befintliga el- och tele ledningar inom kvar-
tersmark. Inga nya byggnader får uppföras inom 5 meter från den luftburna 
servisledning som går genom planområdet.   

Planområdet kan anslutas till den fiber som Finspångs Stadsnät AB äger på 
Tornvägen. 

Avfall 

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för 
avfallshanteringen inom planområdet. 

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.  
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Genomförandebeskrivning  

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga 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, vatten- och avloppsanläggningar, vägar med 
mera 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 genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på 
ersättning. 

Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation 

Huvudmannaskap för allmän plats 

All allmän platsmark inom planområdet utgör statlig väg (Glasbruksvägen) 
där Trafikverket är huvudman/väghållare.  

Huvudmannaskap vatten och avlopp 

Finspångs Tekniska Verk AB är huvudman för vatten, avlopp och dagvatten 
och ansvarar därmed för att anläggningar för vatten, avlopp samt ansvarar 
för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. Planområdet ingår 
i verksamhetsområde för dagvatten. 

El, tele och elektrisk kommunikation 

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet. 

TeliaSonera Access AB är huvudman för telenätet.  

Finet AB är huvudman för fibernätet. 
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Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess 
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive 
fastighet. 

Kvartersmark 

Varje fastighetsägare ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin 
kvartersmark genom att respektive fastighet kan utformas och bebyggas 
enligt detaljplanen.  

Varje fastighetsägare ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom 
kvartersmark som ligger efter förbindelsepunkt respektive servisanslutning.  

Varje fastighetsägare ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av 
vatten och avlopp, el, tele etcetera när anslutning är aktuell.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av 
Lantmäteriet. 

Bygglov/anmälan/övriga tillstånd 

Ansökan om bygglov, rivnings-och marklov lämnas till Finspångs kommun, 
Bygg- och miljöenheten.  

Allmänna spillvattenpumpstationer inom området skall vara försedda med 
larm vidarekopplat till ansvarig personal. Larmfunktionen skall vara obero-
ende av extern strömförsörjning. Även spillvattenpumpstation som ägs av 
enskild ska vara försedd med larm. Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat 
spillvatten får inte anordnas. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda 
hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, t ex större vägar, 
broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan före-
gående rening. Möjlighet ska finnas till fördröjning och uppsamling i sam-
band med exempelvis kemikalieolyckor. 

För upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt krävs Bygg- och miljönämndens 
tillstånd. Förbud mot deponering av snö som härrör från trafikerade ytor ut-
anför vattenskyddsområdet. 

Nya permanenta uppställningsplatser för motorfordon av större omfattning 
än behovet för enstaka hushåll får inte anläggas utan tillstånd från Bygg- 
och miljönämnden. Fordonstvätt med avfettningsmedel får endast ske på 
spolplatta ansluten till av kommunen godkänd rening. Vid uppställning av 
arbetsfordon ska relevanta försiktighetsmått vidtas som förhindrar läckage 
av drivmedel eller andra kemikalier till omgivande mark och vatten. 

Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur ytvatten får ej anordnas. 
Befintliga värme- och kylanläggningar skall vara så utrustade och få sådan 
tillsyn att eventuella läckage kan upptäckas och åtgärdas. I anläggningar för 
utvinning av värme ur mark, jord och berg får vätskor, som kan skada 
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vattnet vid läckage, t ex glykol, ej användas som värmebärare i slangsystem. 
Biocider får inte användas i värmepumps- och kylanläggningar inom 
skyddsområdet. 

Till Bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk 
prövning erfordras.  

Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten. 

Genomförande vid utbyggnad av allmän plats 

Ingen utbyggnad av allmän plats är aktuell.  

Genomförande vid utbyggnad inom kvartersmark 

Byggande inom kvartersmark kan påbörjas efter att bygglov beviljats och 
beslut om startbesked tagits. 

Bygglov kan ges när anslutningspunkt till det allmänna vatten- och 
avloppsnätet är upprättad. 

 

Preliminär tidplan 

Planering: Tidplan  
Samråd om detaljplan Våren 2018 
Granskning av detaljplan Vintern 2020 
Detaljplan laga kraft * Våren 2020 
Genomförande kvartersmark: Byggnation inom kvartersmark kan 

påbörjas så snart detaljplanen vin-
ner laga kraft. 

 
*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att 
kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid 
ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas 
upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av 
genomförandet. 
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Tekniska utredningar 

Följande tekniska utredningar har genomförts inför granskning: 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Rejmyre 1:110 
och 1:88, Finspångs kommun. ÅF, 2017-10-10 

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rejmyre, Finspångs 
kommun. ÅF, 2018-03-06 

• Trafikbullerutredning för fastighet Coop, Rejmyre 1:115 m fl. 
ÅF, 2017-06-12 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Planområdet berör 3 fastigheter, se förteckning under ”Markägoförhållan-
den” på s 5 ovan. 

Kvartersmark 

Eventuell fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av 
fastighetsägarna själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, till 
exempel avstyckning, kan endast sökas av den fastighetsägaren.  

Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, till exempel 
fastighetsreglering, kan sökas av någon av de berörda fastighetsägarna med 
en överenskommelse mellan parterna som grund för ansökan. 

Fastighetsutredning 

Fastighetsgränserna undersöktes under december 2018 och efterföljande 
korrigeringar gjordes i detaljplanen.  

Gemensamhetsanläggningar 

I dagsläget finns inga gemensamhetsanläggningar inom området. Det kan 
dock i framtiden uppföras sådana inom planområdet.  

Servitut och ledningsrätter 

I dagsläget finns inga servitut eller ledningsrätter inom planområdet.  

Ekonomiska frågor 

Kvartersmark, intäkter och kostnader 

Respektive fastighetsägare svarar (utför och bekostar) för 
utbyggnadskostnader inom sin kvartersmark. 

Allmän plats, kostnader och finansiering 

Ingen utbyggnad av allmän plats är aktuell, inga kostnader uppkommer. 
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Vatten/avlopp, el/energi, tele med mera 

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive 
ändamål av ledningsägare och operatörer. 

Fastighetsbildning, ersättning 

Ersättningar för eventuella marköverföringar bestäms genom 
överenskommelse mellan berörda parter. 

I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten 
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 tas ut i samband med bygglov. 

Fastigheten Rejmyre 1:115 är befriad från planavgift då fastighetsägaren 
(Coop Finspång) har bekostat del av planarbetet via planavtal som tecknats 
mellan fastighetsägaren och kommunen. 

 

Deltagande i planarbetet 

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet. 

Samhällsplaneringsenheten   

   

    

Filip Ardryd 
Planarkitekt 
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Detaljplan för 

Rejmyre 1:115, m.fl. 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Samrådsskede 

Detaljplanen för fastigheten Rejmyre 1:115 m.fl. har varit utställd för samråd under tiden 7 maj 
2018 till 18 juni 2018. 

Granskningsskede 

Detaljplanen för Rejmyre 1:115 m.fl. har varit utställd för granskning under tiden 31 januari 
2020 till 14 februari 2020. 

Inkomna yttranden Samråd 

Myndigheter, nämnder m.fl. Inkom datum Anmärkning 

1 Länsstyrelsen 2018-06-18 Ja 

2 Trafikverket 2018-06-15 Ja 

3 Lantmäteriet 2018-05-08 Ja 

 

Sakägare 
  

4 A.S. Lemieszewski 2018-05-17 Nej 

5 Dag Strand 2018-05-17 Nej 

6 Coop Finspång 2018-05-21 Nej 

 

Inkomna yttranden Granskning 

Myndigheter, nämnder m.fl. Inkom datum Anmärkning 

1 Trafikverket 2020-02-11 Nej 

2 Naturskyddsföreningen 2020-02-14 Nej 
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Sena inkomna yttranden Granskning 

Myndigheter, nämnder m.fl. Inkom datum Anmärkning 

1 Länsstyrelsen 2020-02-17 Ja 

2 Lantmäteriet  2020-02-18 Ja 

3 Vattenfall 2020-02-19 Ja 

4 Skanova 2020-02-24 Ja 

 

Synpunkter på samrådshandlingen 

1 Länsstyrelsen Kommentar 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen detalj-
plan är i linje med översiktsplanen. 
 

Ingen kommentar.  

Förorenad mark  
Området väster om planområdet utgörs av 
glasbruket och bruksområdet är ett riskklassat 
område, riskklass 1, med mycket stor risk för 
föroreningar. Föroreningar har konstaterats 
inom hela glasbruksområdet men det är inte 
utrett i vilken omfattning föroreningarna före-
kommer och inte heller om föroreningarna har 
spridit sig. En översiktlig miljöteknisk mar-
kundersökning pågår. Länsstyrelsen har svårt 
att lämna synpunkter när utredningsresultatet 
inte finns tillgängligt ännu. Länsstyrelsen an-
ser att det är mycket angeläget att det genom-
förs en kartering av jorden inom området för 
att hitta glas och föroreningar (främst bly, 
koppar, arsenik och zink) kopplade till verk-
samheten vid glasbruket.  
Även grundvattnet bör undersökas. Sannolikt 
har utsläpp av metaller skett via rökgaserna. 
Länsstyrelsen vill ta del av utredningens resul-
tat innan granskningsskedet. Resultatet av ut-
redningen kan ytterst leda till att överprövning 
kan aktualiseras. 
 

Utredning gjordes och skickades till länssty-
relsen, och därefter har åtgärder vidtagits i 
planförslaget. 

Miljökvalitetsnorm - Vatten  
Recipient för uppkommet dagvatten är sjön 
Hunn. Sjön har en god ekologisk och kemisk 
status. Dagvattnet inom planområdet är anslu-
tet till det allmänna ledningssystemet. Kom-
munens bedömning är att ett genomförande av 
detaljplanen inte kommer att medföra negativ 

Frågan har belysts ytterligare i planbeskriv-
ningen.  
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påverkan på MKN. Länsstyrelsen instämmer i 
detta men vill dock understryka att det inte 
räcker att säkerställa att kvaliteterna i Hunn 
inte försämras utan åtgärderna inom planom-
rådet får inte heller förhindra att MKN, d.v.s. 
god status kan uppnås. Frågan behöver därför 
belysas ytterligare inför granskningsskedet. 
 
Naturvård  
Inom planområdet finns fyra träd (två lönnar, 
en poppel och en lind) som inventerats i läns-
styrelsens kartering av grova och gamla träd. 
Gamla och grova träd inom bebyggelse utgör 
viktiga ekosystem för många arter. Länsstyrel-
sen anser att dessa i möjligaste mån bör sparas 
vid en framtida exploatering. Det är en fördel 
om träden ges en skyddsbestämmelse mot av-
verkning i detaljplanen. 
 

Träden säkerställs med bestämmelser för att 
skyddas i planen. 

Kulturmiljö  
Detaljplanen ligger inom område utpekat i det 
regionala kulturmiljöprogrammet, Rejmyre 
bruksmiljö K9. Beskrivningen av kulturmiljön 
framhäver bland annat följande; brukets bo-
stadshus utmed bruksgatan, herrgården och 
kyrkan. Övrig utpekad bebyggelse är skola, 
affär och restaurang samt andra hus från 1800-
talets andra hälft samt grindstugan som är en 
enkelstuga från tiden före bruket. Trots att ny- 
och ombyggnation skett av den omgivande 
bebyggelsen har prägeln av bruksmiljö beva-
rats. 
Detaljplanen innefattar kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader som är nämnda i Finspångs 
kommuns utkast till kulturmiljöprogram, re-
missversionen 2014-11-20, med rekommen-
dationer. Länsstyrelsen menar att plankartan 
och planbeskrivningen bör kompletteras med 
varsamhetsbestämmelser (q, k respektive r) för 
dessa byggnader. Gestaltningen av ny- och 
tillbyggnader bör redovisas och hur denna kan 
anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen. 
 

Kulturmiljön säkerställs med bestämmelser i 
planen. 
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Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte kommer 
att innebära betydande påverkan på miljön. 
Utifrån det underlag som redovisas delar 
Länsstyrelsen kommunens bedömning. 

Ingen kommentar.  

2 Trafikverket Kommentar 

Trafikverket anser att det är önskvärt att in-och 
utfarter regleras längs länsväg 1175 genom att 
detaljplanen kompletteras med utfartsförbud 
på tillämpliga ställen. 

Planförslaget har setts över utifrån Trafikver-
kets synpunkt.  

3 Lantmäteriet Kommentar 

Grundkartan bör innehålla koordinatkryss med 
koordinatangivelse.  

Grundkartan kompletteras med koordinatkryss 
och koordinatangivelser.  

För det fall att intentionen är att plangränsen 
och användningsgränser ska sammanfalla med 
fastighetsgränser bör tillförlitligheten av redo-
visningen av fastighetsindelningen i register-
kartan vara föremål för närmare utredning.  

Utredning av fastighetsgränser är gjord och 
därefter är användningsytorna nu planerade.  

Befintlig gemensamhetsanläggning (Rejmyre 
GA:8) redovisas inte i grundkartan. För en 
rättvisande redovisning av gemensamhetsan-
läggningens utbredning så hänvisas till akt 05-
SKI-1019 och 0562–03/45. 

Då planområdet förminskats är inte längre 
Rejmyre GA:8 aktuell i planförslaget.  

 
 

Synpunkter på granskningshandlingen 

1 Länsstyrelsen Kommentar 

Markföroreningar  
Sedan samrådet har kompletterande utred-
ningar gjorts av förekommande markförore-
ningar. Länsstyrelsen bedömer dessa utred-
ningar som tillräckliga. Slutsatserna av utred-
ningarna och vad de kan betyda för plange-
nomförandet bör dock tydligare inarbetas i 
planbeskrivningen. Det kan också vara moti-
verat att ange i planhandlingarna att kontakt 
ska tas med miljökontoret innan markarbeten 
eftersom massorna kan behöva tas hand om 
av godkänd mottagare i de fall det kommer 
att grävas eller schaktas.  

Planbeskrivningen kompletteras utifrån länssty-
relsens synpunkter.  

2 Lantmäteriet Kommentar 

I planbeskrivningen beskrivs att l-område ska I plankartan finns teckenförklaring för l-
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finnas i planen för befintlig allmännyttig luft-
ledning. L-område finns i plankartans tecken-
förklaring, men inget l-område finns utmarke-
rat i kartan? 

område. Detta åtgärdas. Dock finns ingenting 
om ett l-område i den planbeskrivning som 
skickades till lantmäteriet (daterad 2020-01-
22).  

I planbeskrivningen återges e1 (största bygg-
nadsarea) inom Rejmyre 1:110 är 13% men i 
plankartan anges att e1 inom Rejmyre 1:110 
är 14%.  

Plankartans procentsats är korrekt. Planbe-
skrivningen revideras.  

Kartans utskriftsformat ej angivet i plankar-
tan.  

Plankartan kompletteras med utskriftsformat.  

Texten GATA befinns delvis i område för 
GATA samt delvis inom område för Detalj-
handel i plankartan.  

Plankartan revideras med denna ändring.  

3 Vattenfall Kommentar 

Det minsta avståndet mellan luftledningen 
och ny bebyggelse ska vara 5 meter. 

Planbeskrivningen kompletteras.  

Vattenfall vill ha ett u-område (4 meter brett) 
för kV kabeln inom kvartersmark. Eftersom 
kabelns läge i kartan är osäkert måste det gö-
ras en kabelutsättning.  

På plankartan finns ett u-område på denna 
plats. Detta utvidgas och är nu 6 meter brett. 
Därmed blir kommunens bedömning att en ka-
belutsättning är överflödig.  

4 Skanova Kommentar 

Skanova önskar att så långt som möjligt be-
hålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostna-
der som uppkommer i samband med flytt-
ning. Denna ståndpunkt skall noteras i plan-
handlingarna.  
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgär-
der eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part 
som initierar åtgärden även bekostar den.  

Ledningarna som finns utritade på kartan i 
Skanovas yttrande finns delvis inom det u-
område som redan finns på fastigheten Rejmyre 
1:115. De ledningar som finns inom planområ-
det men inte är inom u-områdena får tas hänsyn 
till i bygg- eller marklovsskedet.  
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Sammanfattning och revideringar 

Yttranden från 8 olika sakägare inkom under samrådstiden och granskningstiden. Med anledning 
av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av planhandlingarna. 
Revideringar efter samrådet: 

• Planområdet har minskat 

• Bestämmelser för att bevara kulturvärden har införts i form av rivningsförbud, varsamhets-
bestämmelser, största byggnadsarea, m.m. 

• Bestämmelser för att bevara naturvärden har införts i form av ändrad lovplikt för trädfäll-
ning och egenskapsbestämmelse om att trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör 
en säkerhetsrisk.  

• Bestämmelserna Vård (D) och Bostad (B) har tagits bort på Rejmyre 1:110 respektive 
Rejmyre 1:115 

• Revideringar i planbeskrivningen 

• Bestämmelse om utfartsförbud har införts  

Revideringar efter granskning: 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med länsstyrelsens synpunkter om markföroreningar 
och med Vattenfalls synpunkter om säkerhetsavstånd till elledningar.  

• Största byggnadsarea för fastigheten Rejmyre 1:110 har ändrats i planbeskrivningen så att 
den nu stämmer med procentsatsen på plankartan.  

• Bestämmelse om ett l-område har tagits bort i plankartan och texten GATA har justerats för 
att endast vara placerad på gatan.  

• Utskriftsformat har införts på plankartan.  

• U-området i norra delen av planområdet har utökats för att säkerställa att vattenfalls led-
ningar är placerade inom u-området.  

Fortsatt arbete 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen. 

 

Planeringsenheten 

Filip Ardryd 
Planarkitekt 
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Detaljplan för 

DETALJPLAN FÖR Rejmyre 1:115, m.fl. 

Finspångs kommun, Östergötlands län 
Standardförfarande 

FASTIGHETSFÖRTECKNING 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Rejmyre 1:110 Stefan Ahlin, Johanna Ahlin, Tornvägen 12, 
61271 Rejmyre.  

Rejmyre 1:115 Coop Finspång ekonomisk förening, Box 1, 
61221 Finspång. 

Rejmyre 1:2 Finspångs kommun, 61280 Finspång.  

Rejmyre 1:6 Roger Uller, Susanne Uller, Jon torpares väg 12, 
14141 Huddinge. 

Rejmyre 1:87 Matilda Axelsson, Kevin Sjöström, Skolvägen 2, 
61271 Rejmyre. 

Rejmyre 1:232 HSB Bostadsrättsförening Postgården i 
Rejmyre, Box 6901, 60006 Norrköping. 

   

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Rejmyre 1:2 Finspångs kommun, 61280 Finspång. 

Rejmyre 1:3 Huda Penttinen, Glasbruksvägen 23, 61271 
Rejmyre. 

Stefan Penttinen, Glasbruksvägen 23 LGH 1001, 
61271 Rejmyre.  

Rejmyre 1:78 Anett Strand Lemieszewski, Dag Strand, Torn-
vägen 10, 61271 Rejmyre.  

Rejmyre 1:79 Byggnadsföreningen Folkets hus i Rejmyre 
UPA, Tornvägen 6, 61014 Rejmyre.   

Rejmyre 1:88 Finspångs kommun, 61280 Finspång.    

Rejmyre 1:91 Michael Maasing, Linda Maasing, Tornvägen 7, 
61271 Rejmyre.  

Rejmyre 1:93 Aatto Johannes Korkeamäki, Bäckgatan 13 
LGH1002, 60347 Norrköping. 

Rejmyre 1:94 Birgitta Johansson, Glasbruksvägen 24 LGH 
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1004, 61271 Rejmyre. 
Jörgen-Emil Johansson, Hökvägen 9, 61272 
Rejmyre. 

Rejmyre 1:100 Finspångs Församling, Box 22, 61221 Finspång.  

Rejmyre 1:102 Josefin Pettersson, Tornvägen 5 B LGH 1101, 
61271 Rejmyre.  

Åsa Anette Warnqvist, Gullvivsvägen 27, 18634 
Vallentuna.  

Anna Margareta Karlsson, Indalsvägen 11, 
61271 Rejmyre.  

Lennart Frisk, Tvartorpsvägen 5 A, 61271 
Rejmyre.  

Rejmyre 1:103 Margareta Elisabet Sundin, Bernt Ingemar Arvid 
Sundin, Hunnsbackevägen 2, 61271 Rejmyre.  

Rejmyre 1:109 Gunn-Britt Kristina Månsson, Tvartorpsvägen 
2A LGH 1020; Berggården, 61271 Rejmyre. 

Annika Bornström, Prästgatan 10 LGH 1103, 
60232 Norrköping.  

Sergei Sorokin, Lindövägen 10 LGH 1304, 
60243 Norrköping.  

Rejmyre 1:131 Finspångs kommun, 61280 Finspång.  

Rejmyre 1:148 Robert Forsberg, Odins väg 3, 64137 Katrine-
holm. 

Rejmyre 1:199 Raili Anja Annikki Sihvo, Kalervo Johannes 
Sihvo, Skolvägen 1, 61271 Rejmyre. 

Rejmyre 1:416 Finspångs förvaltnings- och Industrihus Aktie-
bolag, 61280 Finspång.  

Rejmyre 1:420 Monica Bäck, Tornvägen 8, 61271 Rejmyre.  

Harry Svante Kristian Bäck, Hantverkargatan 20 
LGH 1306, 61271 Rejmyre. 

 

SAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Rejmyre GA:8 Svensson, Lennart (ordförande) 
Degelvägen 8 
612 71 Rejmyre 

 

Samhällsplaneringsenheten 
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Filip Ardryd 
Planarkitekt 
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Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 21 (31) 
Sammanträdesdatum:  
2018-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2018-§ 71   Dnr: KS.2016.0079 
 
Samråd om detaljplan Coop Rejmyre 1:115 m.fl.  

Sammanfattning 
I maj 2017 beslutade KF (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom 
näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommuns framtida utveckling, där 
tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare.  

Att vi blir fler innevånare innebär bland annat att vi får en större intäkt för att säkra 
kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa 
förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden 
behöver tillskapas för att möjiggöra nya etableringar och exploateringar av såväl 
bostäder, företag och kommunala verksamheter. I samband med översyner av 
gällande detaljplaner prövas således tidigare ställningstaganden utifrån de nya 
tillväxtmålen. 

Planens syfte är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken 
på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra tillbyggnation av Coop 
Nära butiken, samt att ändra ändamålet på fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt 
ändamål (A) till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser, 
flerbostadshus, centrum, och vård (BCD). 

I samband med detta är syftet även att anpassa bestämmelserna inom planområdet 
till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid 
bygglovsgivning och underlätta bygglovs prövning. 

Samråd om detaljplaneförslag 
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen 
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. 

Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför 
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv. 
 

Yttrande 
Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för fastigheten Coop Rejmyre 1 
m.fl. till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen 

 
- - - - - 
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Kommunfullmäktige 
 

Protokoll 22 (31) 
Sammanträdesdatum:  
2018-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Rojyar Khalili 

2020-01-16  1 (3)  
Dnr KS.2020.0107  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Upphävande av beslut avseende 
fritidshem/skolbarnomsorg i Ekesjö 

 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och 
att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle upprättas 
med Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn och 
ungdom skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i 
Ekesjö. ( Dnr: KF 2011-05-06 § 321) 
 
Fritidshemmets uppdrag 

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. 
Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i lagen och fritidshemmet 
regleras särskilt i kapitel 14. 
 
Den 1 juli 2019 infördes nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i 
läroplanen. Texterna förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och 
det centrala innehållet ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och 
likvärdigheten i verksamheterna. Läroplanen är, vid sidan av skollagen, det 
viktigaste styrdokumentet för verksamheten i fritidshemmet. 
 
Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 
utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. De olika uppdragen i fritidshemmet, 
förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan 
bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vid 
samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och 
skolan har kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har. 
Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
 
Del 1 i läroplanen behandlas grundläggande värden, förståelse och 
medmänsklighet, saklighet och allsidighet, En likvärdig utbildning, rättigheter 
och skyldigheter, skolans uppdrag och varje skolas utveckling. 
 
Läroplanens del 2, övergripande mål och riktlinjer som är högst lika relevanta för 
verksamheten i fritidshemmet som förskoleklassen och skolan.  
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Den tredje delen i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
innehåller kursplaner för grundskolans olika ämnen. 
 
Måluppfyllelse  

En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag 
inskrivna i fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att 
komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna en 
meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande. En 
samstämmig bild bland forskare är att barn som tidigt vistas i stimulerande 
lärmiljöer med möjligheter till interaktion och lek med kamrater och med 
kunniga och intresserade vuxna, har större möjligheter att utvecklas och lära sig 
än barn som inte haft tillgång till dessa miljöer.1  
 
På många håll har det skett en långtgående integrering av verksamheterna i 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, bland annat genom lokalintegrering, 
gemensam arbetsledning och genom att personalen i de olika verksamheterna i 
stor utsträckning arbetar tillsammans. Samtidigt har fritidshemmet i skollagen 
fått ett tydligare uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Ett 
ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet kan bidra till ett helhetsperspektiv på elevens utveckling, 
utbildning samt för att nå högre måluppfyllelse.  
 
Samverkan  

Rektor för Ekesjö fritidshem har försökt att samverka med skolorna i Vingåkers 
kommun för att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 
behov. Det har varit svårt med anledning av att det är olika organisationer samt 
på grund av det geografiska läget mellan verksamheterna.   
 
Förskolan och fritidshemmet i Ekesjö samverkar idag både vad det gäller 
personal och lokaler. Det finns utmaningar i att organisera och planera för den 
pedagogiska verksamheten för barn i åldersspannet 1-12 år.  
 
Skolskjuts och avstånd 

Den aktuella skolskjutsen går ifrån Skedevi kyrka-Ekesjö-Vingåkers skolor. 
Kostnad för skolskjutsen är km-baserad, från att första eleven stiger på till sista 
eleven stiger av.  Grundregeln är att eleverna planeras till och från anvisad 
hållplats i förhållande till hemadress. Då samtliga rutter idag passerar Ekesjö 
fritidshem uppstår ingen organisatorisk eller ekonomisk svårighet att eleverna 
stiger på/av vid Ekesjö fritidshem.  
 
I dagsläget går det ej att fastställa kostnaderna för kommande läsår.  

                                                 
1 SOU 2010:67, I rättan tid? Om ålder och skolstart. 
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Om fritidshemsverksamheten i Ekesjö avvecklas, kommer det att innebära att de 
familjer som är i behov av förskola och fritidshem, kommer att ha ca 7 km 
mellan dessa två verksamheter. 
 
Kostnader för fritidshemmet i Ekesjö 

Beräkningen är utifrån budget 2020 med i genomsnitt 16 barn i verksamheten.   
(Alla belopp i tkr) 
 
Personal och läromedel/förbrukning 405 
Lokalhyra och lokalvård 
(beräknad andel av totalt 621tkr, 21,4%) 

132 

Måltider 52 
Personalkostnad och omkostnad för rektor och 
administration 
(beräknad andel av totalt 1 320 tkr, 5%)  
 

66 

Totalt  665 

Budgeterad kostnad per barn 2020  ca 41 
 
 
Köp av platser i annan kommun 

Beräkning utifrån budget 2020 och interkommunal prislista 
Barnens hemkommun tar ut avgift av vårdnadshavare.    
 
16 barn x 34 872 kr / barn och år  558 

Budgeterad kostnad per barn 2020  ca 35 
 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Att beslutet om att fritidshem/skolbarnomsorg ska erbjudas i anslutning 
till Ekesjö förskola, dnr: KF 2011-05-06 § 321, ska upphävas 
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Kf § 132 Dnr 2011.0034.600 
 
Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011 

 
Ekesjö skola har ett lågt elevunderlag. Under skolåret 2010/2011 går 
17 elever på skolan, fördelat på skolår F-6. Ser vi på andelen elever 
inom upptagningsområdet kommer utvecklingen att se ut enligt föl-
jande: Elevunderlaget på Ekesjö skola är väl litet för att ge eleverna 
pedagogiska utmaningar och möjligheter. När språkval och betygs-
sättning för åk 6 införs bör sexorna flyttas till en större enhet med re-
levant elevunderlag för en reell möjlighet för språkundervisning av 
hög kvalitet och underlag för lärarna att sätta betyg. Då minskar elev-
underlaget ytterligare för Ekesjö skola och antalet elever blir då 
mindre än 20 elever de närmaste 5 åren om inte inflyttning sker. 
 
Tabell 1 
 

Elevutveckling 
Ekesjö      

  LÅ 10/11 Lå 11/12 Lå 12/13 Lå 13/14 Lå 14/15 Lå 15/16 

F 0 3 3 5 5 2 
1 3 0 3 3 5 5 
2 3 3 0 3 3 5 
3 2 3 3 0 3 3 
4 2 2 3 3 0 3 
5 5 2 2 3 3 0 
6 2 5 2 2 3 3 

Totalt       
antal 
elever 17 18 16 19 22 21 

F-5 15 13 14 17 19 18 
6 2 5 2 2 3 3 

 
       

 
 
Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen 2012. Den 
nya lagen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första 
gången på utbildningar som startar höstterminen 2012.  
 
  
  Forts. 
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
Elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i 
alla ämnen utom språkval.  
 
I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i 
grundskolan. Språkval bör därmed införas i årskurs 6 i Finspångs 
kommun.  
 
Betyg ska sättas av behöriga lärare.  
 
Enligt 2 kap. 7a § skollagen (1985:1100) är det huvudmannens ansvar 
att lärare har nödvändiga insikter i de föreskrifter, kursplaner och öv-
riga författningar, som gäller för att tillgodose kraven på rättssäkerhet 
och likvärdighet vid t.ex. betygsättning. 
 
Enligt 7 kap. 11 § grundskoleförordningen ska betygen för samtliga 
elever antecknas i en betygskatalog. Betygskatalogen är den officiella 
dokumentationen över de betyg som satts på en viss skola. Det är rek-
tor som ansvarar för att betygskatalogen förs.  
 
Sektorn Barn och ungdom kommer att fatta beslut avseende vilka sko-
lor i Finspångs kommun som ska omfattas av betygssättning vilket är 
beroende på åk 6 placering. Betygssättning är en myndighetsutövning. 
 
Förutsättningar 
I sektorns skrivning kring hur liten en skola kan vara har vi anfört 
flera argument som är applicerbara på Ekesjö skola. 
 
Kommande krav på betygsättning i åk 6 ställer högre krav på lärar-
nas formella behörighet i ämnet de skall betygsätta i. Arbetet med 
kunskapsbedömningar och betygsättning av elever är en viktig men 
komplicerad process, som kräver en vardagsnära dialog mellan de 
professionella. För att uppnå det krävs att det finns flera lärare att 
föra en dialog med. 
 
Rektor och kollegors betydelse för lärarens utveckling är väldokumen-
terad i många studier. För att skapa en bärkraftig skolutveckling 
krävs därför att det finns tillgång till kollegor med olika ämnesinrikt-
ningar och med samma ämnesinriktningar. 
 
 
  Forts. 

240 av 605



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

  Sammanträdesdatum Sida 
 2011-05-06 9 
 
 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

 

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
En lämplig mångfald av antal och kön är viktigt i en grupp som skall 
kunna arbeta med olika arbetsområden. 
 
Elevernas möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera i olika sam-
mansättningar av grupper är en viktig förmåga för fortsatta studier 
och senare i arbetslivet. 
 
Elevens lärmiljö påverkas av att det förutom pedagoger finns andra 
elever som man kan lära sig av och ihop med. Detta sker i samband 
med dialoger i undervisningen. Varierande exempel bör finnas på 
problemlösningsmetoder, grupparbeten, redovisningar, mm. 
 
På grund av betygskravet från årskurs 6 och dessutom eventuellt 
språkval i åk 6 kommer detta att vara svårt att tillgodose vid Ekesjö 
skola då elevantalet i åk 6 redan år 12/13 är nere på 2 elever. 
 
Kommunens uppdrag att erbjuda en skola för alla kommunens barn 
innebär att alla elever i kommunens skolor skall ges samma möjlighet 
att nå de nationella målen. Då måste vi skapa förutsättningar för detta. 
Resurserna måste läggas där de ger mest effektivitet.  
 
Idag har Ekesjö skola 13,9 lärarresurs per 100 elever vilket är nästan 
dubbel resurs mot ett antal andra skolenheter i kommunen. Detta in-
nebär att den genomsnittliga kostnaden per elev blir hög vilket får ge-
nomslag på ersättningsnivån till friskolan.  
 
Ska eleverna i årskurs 6 på Ekesjö skola hänvisas till annan skola blir 
det kvarvarande elevunderlaget i Ekesjö så lågt att en fortsatt skoldrift 
inte kan motiveras ur ett likvärdighetsperspektiv i förhållande till öv-
riga elever i Finspångs kommun. De pedagogiska förutsättningarna för 
att skapa en bärkraftig skola är ringa och kostnaderna per elevtimme 
ökar radikalt och kan vara svårmotiverade. 
 
Kostnaden per elevtimme ligger redan idag på en betydligt högre nivå 
än övriga skolor i kommunen. De har idag en kostnad på 125 kr/ elev-
timme mot kommunens snitt på 83 kr/ elevtimme, enligt KRUT- 
undersökningen. 
 
 
 
  Forts. 
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
Vid en kostnadsjämförelse ligger Ekesjö skola på en väsentligt högre 
kostnad per elev än kommunens genomsnitt. Ser vi också på kostna-
den för att köpa elevplatserna i Vingåker inklusive frita ligger  
Finspångs kommuns kostnader i en nivå som är svår att motivera. 
Skolchefen i Vingåkers kommun, Lena Furén, bekräftar vid kontakt 
att Vingåker har möjlighet att ta emot de elever som tillhör Ekesjö 
skola i flera av sina skolor.  
 
Läsåret 2010/2011 har 9 av skolans 17 elever skolskjuts till skolan. 
 
Kommunstyrelsen har 2011-01-31 givit sektorn i uppdrag att ta fram 
kostnad per elevtimme. Utifrån denna ska en översyn göras för de sko-
lor som ligger 25% över snittet för att se om skolan ska avvecklas el-
ler förändras i sin struktur.  
 
Revisionsrapporten KRUT från PWC, visar en snittkostnad per elev 
på 83 kr/elev. Utifrån PWS:s beräkningsmodell ligger Ekesjö´s kost-
nader på 125 kr/elev vilket är ca 50,6 % över snittkostnaden. 
 
Förskolan 
Förskolan skulle kunna behållas i Ekesjö även om skolan läggs ner. 
Om matsals/gymnastiksalsbyggnaden byggs om med eftertanke skulle 
lokalen kunna fungera väl både som förskola och som samlingslokal 
för bygden. För tillfället finns 18 barn inskrivna på förskolan och det 
finns en kö på 9 barn. En samverkan med Vingåkers kommun avse-
ende ”gränsbarn” torde vara möjlig om barnantalet behöver utökas. 
Redan idag finns barn inskrivna från andra sidan gränsen. 
 
På skoltomten finns även skolbyggnaden och en barack. Om skol-
byggnaden rivs och baracken flyttas till annan plats i kommunen 
kommer förskolan att ha en fantastisk lekyta i anslutning till försko-
lan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
1.  Att Ekesjö skola avvecklas från höstterminen 2011. 
 
2.  Att samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skrivs 

med Vingåkers kommun. 
    

  Forts. 
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
3.  Att sektorn barn och ungdom får i uppdrag att se över möjlighet-

erna att byggnaderna vid Ekesjö skola byggs om för att passa för-
skolan/skolbarnomsorgen. 

 
4. Att sektorn barn och ungdom tillser att erbjuda de som önskar 

skolbarnomsorg i anslutning till förskolan i Ekesjö. 
    
Beredande organ 

 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2011-01-16 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-17 § 6 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-14 § 102 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-30 § 70 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-04-27 § 109 
 

Yttrande 
 
Anders Härnbro (S), Martin Nyberg (MP), Stefan Carlsson (V), Larse-
ric Ramlöv (FP), Stig Jansson (M), Per-Åke Andersson (V), Hans 
Nordgren (M), Maria Strömberg (KD), Lilian Bressler (M), Ulrika 
Jeansson (S), Ingrid Ahlström (MP), Federico Winqvist (KD), Åsa Jo-
hansson (C), Hugo Andersson (C) och Monica Gustavsson (V) yttrar 
sig i ärendet. 
 

Yrkande 

 

Anders Härnbro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 
 
Martin Nyberg (MP) yrkar i första hand avslag på hela ärendet. Han 
yrkar också, under förutsättning att ett nedläggningsbeslut fattas, att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen under en 
period av fyra år, utreda konsekvenserna av nedläggningen av Ekesjö 
skola vad gäller: 
 

• Berörda barns pedagogiska situation 
• Berörda barns vardagssituation 
• Kommunens helhetsekonomi  

  
  
  Forts. 
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 

• Eventuell avflyttning eller utebliven inflyttning i det berörda 
området     

 
Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 
 
Larseric Ramlöv (FP) yrkar ”Att Ekesjö skola drivs vidare till och 
med vårterminen 2012 samt att alternativa driftsformer utreds i nära 
samarbete med boende i Byle- Ekesjöområdet. Det vill säga alliansens 
tidigare yrkande i kommunstyrelsen. 
 
Stig Jansson (M) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Per-Åke Andersson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
 
Hans Nordgren (M) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Maria Strömberg (KD) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Lilian Bressler (M) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-
slut. 
 
Anders Härnbro (S) yrkar avslag på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande. 
 
Ingrid Ahlström (MP) yrkar bifall till Martin Nybergs (MP) yrkanden. 
 
Stefan Carlsson (V) yrkar avslag på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande. 
 
Åsa Johansson (C) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till alliansens yrkande. 
 

Ajournering  
 
Sammanträdet ajourneras klockan 16.50 och återupptas klockan 16.55. 
   Forts. 
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 

Propositionsordning 
 
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att hon först ställer Martin 
Nybergs (MP) avslagsyrkande mot alliansens yrkande. 
 
Därefter ställer hon det yrkande som vinner första omröstningen mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Avslutningsvis ställs proposition på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande. 
 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget till propositionsordning. 
 
Omröstning 
 

Ordförande Berit Martinsson (S) ställer Martin Nybergs (MP) av-
slagsyrkande mot alliansens yrkande och finner att kommunfullmäk-
tige röstar till förmån för alliansens yrkande. 
 
Därefter ställer hon alliansens yrkande mot kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån för 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Avslutningsvis ställs proposition på Martin Nybergs (MP) tilläggsyr-
kande och ordförande Berit Martinsson (S) finner att kommunfullmäk-
tige avslår yrkandet. 
 
Votering begärs 
 

Propositionsordning vid votering 

 

Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja. Den som röstar på alli-
ansens yrkande röstar Nej, den som önskar avstå meddelar detta. 
 

Omröstning 

 
Kommunsekreteraren genomför upprop varvid omröstningen utfaller  
enligt följande: 
 

   Forts. 
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)

    
 Ja Nej Avstår 
Lilian Bressler (M)  X 
Anders Härnbro (S) X 
Ulrika Jeansson (S) X  
Jan-Erik Svenblad (S)  X 
Britt-Marie Jahrl (S) X 
Rune Adamsson (S) X 
Riitta Leiviskä-Widlund (S) X 
Annelie Olsson (S) X 
Kenth Gustafsson (S) X 
Jessica Karlsson (S) X 
Agneta Ohlin (S)  X 
Kristina Ström (S) X 
Irene Adolfsson (S) X 
Ing-Marie Jeansson (S) X 
Gunnar Karlsson (S) X 
Carola Persson (S) X 
Bengt Eriksson (S) X 
Birgit Svärd (S)  X   
Conny Lindgren(V) X 
Per-Åke Andersson (V) X 
Monica Gustavsson (V)  X 
Stefan Carlsson (V) X 
Stig Jansson (M)   X 
Jonas Andersson (M)  X 
Hans Nordgren (M)  X 
Tina Engölund (M)  X 
Rune Larsson (M)  X 
Sven Horkeby (C)  X 
Åsa Johansson (C)  X 
Hugo Andersson (C)  X 
Kristin Yderfors (C)  X 
Larseric Ramlöv (FP)  X 
Andreas Ramlöv (FP)  X 
Ann-Britt Johansson (FP)  X 
Maria Strömberg (KD)  X 
Federico Winqvist (KD)  X 
Lennart Bodling (SD)  X   
Berit Martinsson (S) X  
   

  Forts. 
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011) 
 
Ordföranden Berit Martinsson (S) konstaterar efter besked från röst-
räknarna att av de 38 rösterna har 21 röstat ja, 17 nej och ingen har av-
stått från att rösta. 
 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 
1.  Att Ekesjö skola avvecklas från höstterminen 2011. 
 
2.  Att samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skrivs 

med Vingåkers kommun. 
 
3.  Att sektorn barn och ungdom får i uppdrag att se över möjlighet-

erna att byggnaderna vid Ekesjö skola byggs om för att passa för-
skolan/skolbarnomsorgen. 

 
4. Att sektorn barn och ungdom tillser att erbjuda de som önskar 

skolbarnomsorg i anslutning till förskolan i Ekesjö. 
    
- - - - - 
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Ekesjö fritidshem 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avveck-
las och att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle 
ske med Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn 
och ungdom skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till för-
skolan i Ekesjö.  
 
Fritidshemmets uppdrag 

Den 1 juli 2019 infördes nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i 
läroplanen. Texterna förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte 
och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och 
likvärdigheten i verksamheterna. Fritidshemmets syfte är att komplettera 
utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgö-
ras i. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 
De olika uppdragen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan kan betrak-
tas som en helhet vilka tillsammans kan bidra till bästa möjliga förutsätt-
ningar för elevernas utveckling och lärande. Utifrån den reviderade läropla-
nen anser förvaltningen att fritidshem ska erbjudas i anslutning till elevens 
skolplacering.  
 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår politiken besluta att beslut om att fritidshem ska er-
bjudas i anslutning till förskolan i Ekesjö ska upphävas. Eleverna ska istället 
erbjudas fritidshem i den kommun eleven har sin skolplacering. 
Ärendet kommer att lyftas i kommunstyrelsen för beslut den 12 februari och 
kommunfullmäktige den 4 mars.  

Information om beslutets utfall kommer att ske fortlöpande till er.  

Vid frågor hör av er till rektor Jenny Thorsell  

Jenny.thorsell@finspang.se  

 

Med vänlig hälsning 

Cecilia Carlén 

Utbildningschef 
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Från: Karro Burell <kburell@hotmail.com> 
Skickat: den 6 februari 2020 09:39 
Till: Finspångs Kommun 
Ämne: Fritids Ekesjö Byle 
 
Hej  
Jag representerar Byarådet i Byle och är förälder till barn i Ekesjö.  
 
Vi har just fått kännedom om att det nu är på förslag att fritidsverksamheten är 
nedläggningshotad.  
 
Hur långt i ärendet är ni? Jag får många frågor om hur vi ska agera. Vi ser det som självhjälp 
till en utdöende landsbygd. Hur ska vi småbarnsföräldrar klara av vardagen utan fritids i vår 
närhet.  
 
Återkoppla till mig snarast i frågorna.  
 

Mvh 
Karro Burell  
0705 943783  
 
 

Skickat från min Xperia-smartphone från Sony 
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Ärendenummer: #851 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-06 09:17

 Telefonnummer
0705 943783

 Efternamn
Burell

 Förnamn
Karro

Synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter

Ärendenummer: #851 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-06 09:17

1. Lämna synpunkt

Välj vilket område du vill lämna synpunkt/klagomål inom
Barn och utbildning

Välj typ av synpunkt
Klagomål

Skriv ner ditt ärende enkelt och kortfattat
Nedläggning av Fritids i Ekesjö/Byle

Hjälp till självhjälp för att slå ut landsbygden?

Har du haft kontakt med kommunen tidigare i detta ärende?
Nej

Har du förslag till förändringar eller andra synpunkter på kommunens verksamhet?
Nej

Återkoppling
Hur vill du helst bli kontaktad?

Via telefon

Vi behöver ditt namn och telefonnummer för att kunna svara på din synpunkt

Övrig information
Sammankallande i Byarådet i Byle och står som informationsansvarig mot föräldrar och invånare
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Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett i kommunens
ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag
som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. Vid
behandling av personuppgifterna tillämpas gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter
Kommunstyrelsen, Finspångs kommun

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så enligt lag.
Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
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Skedevi Hembygdsförening 
skedevihbf@finspong.com 
www.hembygd.se/skedevi   Tel 070-5216260 
Brenäsvägen 31 c/o Hellman 612 74 Rejmyre 
 
2020-02-12 
 
    Till Finspångs kommun 
 
Ekesjö fritidshem 
 

Vi har blivit informerade om att Finspångs kommun vill lägga ner fritidsverksamheten som bedrivs 
integrerad i förskolans lokaler i Ekesjö och att ärendet tas upp som informationsärende på 
kommunstyrelse 2020-02-12 och att beslut tas den 4 mars. 
Enligt vår förenings stadgar ska vi förutom med bygdehistoria och historiska föremål bl a aktivt 
medverka  vid samhälls- och miljöplanering, samt samarbeta med kommunala organ och stimulera 
till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. 
Vi ser förslaget att lägga ner fritidshemsverksamheten och hänvisa eleverna till Vingåker eller annan 
ort där de har sin skolgång som något som i hög grad missgynnar bygden och dess utveckling. 
 
För barnfamiljer är bra barnomsorg och skola viktiga faktorer vid val av bostadsort.  
 

 Om inte möjligheten till fritidshemsplacering i Ekesjö finns är risken uppenbar att 
nyckeltalet barn/årsarbetare blir så lågt att kommunen kommer att lägga ner även förskolan. 

 Att åka 6,5 mil extra dagligen (Skedevi kyrkby – Vingåker) för att hämta och lämna på 
förskola eller fritidshem, om resan inte kan samordnas med ev pendling till och från arbete 
är knappast något som skapar mervärde för en barnfamilj. (Ca 8 mil om valet blir Rejmyre). 

 Om kommunen menar allvar med att även norra kommundelen ska vara ”Levande 
landsbygd” är det viktigt att värna om barnfamiljer istället för att skrämma bort dem. 

 Visst är det lämpligt att elev placeras på fritidshem nära skolan och hemmet, men en 
grundförutsättning är då att det finns både skola och fritidshem där. När så inte är fallet  
ser vi en integrering av förskola och fritidshem, där eleverna umgås åldersblandat som en 
klar fördel.  

 Ur ett kommunalt helhetsperspektiv bör ”Levande Landsbygd” väga tyngre än möjligheten 
att avbefolka ytterområden i kommunen i besparingssyfte, med hänvisning till tolkning av 
nuvarande pedagogiska styrinstrument. 
 
Skedevi Hembygdsförening 
 
 
 
Bert Hellman 
Ordförande 
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Ärendenummer: #863 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-10 18:27

 Telefonnummer
0708288161

 Efternamn
Glimring

 Förnamn
Emma

Synpunkt eller klagomål på kommunens verksamheter

Ärendenummer: #863 | Inskickat av: Ej inloggad användare | Datum: 2020-02-10 18:27

1. Lämna synpunkt

Välj vilket område du vill lämna synpunkt/klagomål inom
Barn och utbildning

Välj typ av synpunkt
Synpunkt

Skriv ner ditt ärende enkelt och kortfattat
Vill bestrida förslaget av nedläggning av fritidsverksamheten i Ekesjö

Eller uppsägning av befintligt avtal från 2011, där kommunen lovade att inte röra verksamheten.

Har du haft kontakt med kommunen tidigare i detta ärende?
Anders Pantzar

Har du förslag till förändringar eller andra synpunkter på kommunens verksamhet?
Ja

Skriv ner förslag till förändringar eller andra synpunkter på kommunens verksamhet
Kolla över möjligheten att få till en fungerande verksamhet tillsammans med Vingåkers kommun eller byta namn på
verksamheten till pedagogisk omsorg och fortsätta bedriva den som gjorts hittills.

Återkoppling
Hur vill du helst bli kontaktad?

Via telefon

Vi behöver ditt namn och telefonnummer för att kunna svara på din synpunkt

Övrig information
Detta handlar om barn, och de bör sättas i främsta rum. Har en son som gråter nästan varje kväll över att han är orolig, för att han
inte ska få vara kvar på fritids.

Det är inte ni som kommun som får ha barnen längre tider på fritids pga långa restider till och från jobb.

Får ett barn som kommer försvinna i en större mängd barn, på ett fritids han inte känner sig trygg med.

Mycket besviken mamma!
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Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer

 Ändamålet med behandlingen
När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett i kommunens
ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag
som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. Vid
behandling av personuppgifterna tillämpas gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt

 Mottagare av personuppgifter
Kommunstyrelsen, Finspångs kommun

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så enligt lag.
Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 45 (93) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 61   Dnr: KS.2020.0107 
 
Upphävande av beslut avseende fritidshem/skolbarnomsorg i 
Ekesjö 

Bakgrund  
Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och 
att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle ske med 
Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn och ungdom 
skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i Ekesjö. 
(Dnr: KF 2011-05-06 § 321) 
 
 Fritidshemmets uppdrag  
Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. 
Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i lagen och fritidshemmet 
regleras särskilt i kapitel 14.  
Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda 
utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. De olika uppdragen i fritidshemmet, 
förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan 
bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vid 
samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och 
skolan har kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har. 
 
 En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag 
inskrivna i fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att 
komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna en 
meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige 
1. Att beslutet om att fritidshem/skolbarnomsorg ska erbjudas i anslutning 

till Ekesjö förskola, dnr: KF 2011-05-06 § 321, ska upphävas  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

  
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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Marie Lundström 

2020-03-10  1 (1)  
Dnr KS.2020.0337  

  

 

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

 
 

Internkontroll sektor social omsorg, april 2020 

 
Sammanfattning 
Internkontrollen för april 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2019 

Kontrollerna visar:  

Det är 12 ärenden, inom olika insatser, där den enskilde har väntat mer än 3 
månader på verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Antalet insatser har mer än 
halverats jämfört med samma period föregående år men inom flera områden är 
enskilda väntetider längre än samma period föregående år. 

Följande åtgärder redovisas:  

Åtgärder har satts in för att följa upp de ärenden där insats ej verkställts. Behovet av 
fler platser inom bostad med särskild service har lyfts och arbetas med. 

 

 
Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 
april 2020. 
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Månadsrapport 

internkontroll 

Apr 2020 - Sektor Social omsorg 
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Sektor Social omsorg, Månadsrapport internkontroll 2(3) 

Innehållsförteckning 

Utfall ................................................................................................................................................................................ 3 

Biståndsbeslut .......................................................................................................................................................................... 3 
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Sektor Social omsorg, Månadsrapport internkontroll 3(3) 

Utfall 

Biståndsbeslut 

Risk: 

Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid med risk för straffavgift 

 

Kontrollmoment Utfall 

Kontroll att beviljade insatser verkställs  

Att beviljade insatser verkställs inom lagstadgad tid 

Kommentar Kvartal 4 2019 

Sammanfattning 

Utfall stor avvikelse har valts på grund av att det är 12 ärenden där den enskilde väntat mer än 3 månader på 

verkställighet av gynnande biståndsbeslut. Den som väntat längst har väntat 949 dagar. Antalet insatser som ej verkställts 

har mer än halverats jämfört med samma period föregående år men inom flera områden är enskilda väntetider längre än 

samma period föregående år. 

Icke verkställda biståndsbeslut  

Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet 

att kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. 

Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: uppdragstagare kan saknas eller det kan 

vara svårigheter att finna lämpliga, resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt 

med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den enskilde vill vara ledig under en tid. 

Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 4 2019. 

  

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 949 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 775 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 278 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 174 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 242 

   

Dagverksamhet SoL Ej verkställt 295 

   

Kontaktperson LSS Ej verkställt 307 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 257 

Kontaktperson LSS Avbrott 237 

   

Kontaktperson SoL Ej verkställt 636 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 386 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 195 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Redovisning vårtermin 2020 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

 
Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning.”  
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga från det datum då 
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige.  
Två gånger per år, i april och i oktober, ska de förslag som inte beretts färdigt 
redovisas till kommunfullmäktige.  
 

Redovisning i kommunfullmäktige 15 april 2020 

Denna redovisning visar vilka förslag som inte beretts färdigt när 
kommunfullmäktige har sitt möte den 15 april 2020. Eftersom 
sammanställningen görs i februari/mars och först ska redovisas i 
kommunstyrelsen så sker förändringar på vägen. Så här ser prognosen ut: 

Två motioner är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa motionerna 
kommer att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  
Två motioner är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 
En motion är nyinkommen och anmäld till kommunfullmäktige den 26 februari. 
Handläggning pågår. 

Två medborgarförslag är i april månad äldre än 6 månader. Båda dessa 
medborgarförslag kommer att beslutas i kommunfullmäktige i maj månad.  
Ett medborgarförslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 
Tre medborgarförslag är nyinkomna och anmälda till kommunfullmäktige den 26 
februari. Handläggning pågår. 

Två e-förslag är i april månad äldre än 6 månader. Ett av förslagen kommer att 
beslutas i kommunfullmäktige i maj månad. Handläggning pågår på det andra e-
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Maria Forneman 

2020-02-06  2 (2)  

Dnr KS.2020.0085  

  

 

 

förslaget. 
Ett e-förslag är nästan 6 månader den 15 april. Handläggning pågår. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

1. Att godkänna redovisning av motioner, medborgarförslag och e-förslag 
som inte beretts färdigt per april månad 2020 

 

 
Bilaga: Redovisning per 15 april 2020 av motioner, medborgarförslag och e-
förslag som inte är färdigbehandlade 
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Redovisning vårtermin 2020 av motioner, medborgarförslag och e-förslag som väckts, men inte har beretts färdigt 15 april 2020
Uppdaterad 2020-03-10

Grön markering = beslutsdatum är klara     Gul markering = handläggning påbörjad, men beslutsdatum är inte satta

Ärendenr Titel Ansvarig enhet Status

KS.2018.1145 Medborgarförslag Kaffeautomat i kommunhusfoajén Kommunikation Anmäld till KF 31/10-18, Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2018.1151 e-förslag Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen Samhällsbyggnad Anmäld till KF 28/11-18, handläggning påbörjad

KS.2018.1308 Medborgarförslag Finspångs kommun övertar skötseln 

av minigolfbanan vid Klippestorpsgården 

Samhällsbyggnad Anmäld till KF 24/4-19,  info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0582 Motion Anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun Samhällsbyggnad Anmäld till KF 22/5-19,  Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0914 Motion Psykisk ohälsa bland unga i Finspång Utbildning Anmäld till KF 18/9-19,  Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0916 e-förslag Discgolfbana i Finspång Utveckling Anmäld till KF 18/9-19,  Info KS 1/4, beslut KS 22/4, beslut 

KF 13/5

KS.2019.0963 Medborgarförslag Säkrare cykelbanor i Sonstorp Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

KS.2019.0967 Motion Trygghetspunkter där invånare kan få stöd/hjälp 

vid extraordinär händelse

Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

KS.2019.1094 Motion Odlingslotter i bostadsområden Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

KS.2019.1228 e-förslag Hundpark/hundrastgård i Rejmyre Samhällsbyggnad Anmäld till KF 30/10-19, handläggning påbörjad

Nyinkomna motioner, medborgarförslag och e-förslag:

Ärendenr Titel Ansvarig enhet Status

KS.2020.0099 Medborgarförslag Café och industrimuseum i 

stationshuset, park och promenadstråk längs Skuten

Samhällsbyggnad Inkommen 8/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan), 

handläggning påbörjad

KS.2020.0108 Motion Ett utökat och jämställt idrottsutövande för unga 

i Finspång

Utveckling Inkommen 12/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan), 

handläggning påbörjad

KS.2020.0134 Medborgarförslag  Ökad kapacitet för 

konstsnöproduktion på Grosvad

Samhällsbyggnad Inkommen 13/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan) 

handläggning påbörjad

KS.2020.0144 Medborgarförslag Museum i gamla stationshuset Samhällsbyggnad Inkommen 17/1, anmält till KF 26/2 (inget KF-möte i jan) 

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

 

 

Kommunstyrelsen  

 
 

Budget och verksamhetsplaner för de kommunala bolagen 

 
Sammanfattning 
De kommunala bolagen har fastställt sina budgetar och 
verksamhetsplaner/affärsplaner för 2020. FFIA överlämnar härmed dessa till 
kommunstyrelsen för information. Budget och verksamhetsplanerna kommer också 
att delges fullmäktige på kommande möte.  

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att ta informationen till protokollet. 

 
 
 
 
 
Bilagor:  Budget FFIA 
 Budget Finet 
 Budget FTV 
 Budget Vallonbygden 
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Prioriterade uppdrag för 2020 

 

Sedan några år har styrelsen fastställt kommande års inriktning och prioriterade uppdrag 
på ett mer systematiskt sätt. Tidigare gavs uppdragen ofta i löpande beslut på 
styrelsemöten. En del i att utveckla styrelsens arbete är därför att fastställa uppdrag till 
VD som anger inriktning och som kan följas upp systematiskt.  
 
I och med utökning av VD:s tjänst har det under 2019 påbörjats ett arbete med att 
utveckla nuvarande styrning. Därvidlag ska FFIA utgå från såväl det generella 
ägardirektivet som reglerar den kommunala koncernens grundläggande roll och 
ansvarsfördelning, liksom det riktade ägardirektivet som reglerar bolagets verksamhet, 
dels att driva verksamhet, dels att vara moderbolag. Ett större fokus behöver fortsatt 
läggas på rollen som moderbolag. Av ägardirektiven framgår följande:   
 
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, nedan kallat FFIA, är moderbolag för 
kommunens indirekt helägda bolag Vallonbygden AB (Vallonbygden), Finspångs 
Tekniska Verk AB och Finspångs Stadsnät AB (Finet).  
Ändamålet för FFIA:s verksamhet är att 

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

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

c) Att i övrigt bidra till kommunens utveckling 
 
Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och att 
helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen. Bolaget ska också 
 verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den 

kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige fastställda 
budget och strategisk plan. samt i gemensamt ägardirektiv,  

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

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

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

 
FFIA:s uppdrag som moderbolag är att styra, leda och samordna den kommunala 
koncernen med fokus på ett effektivt resursutnyttjande. Inom ramen för detta behöver 
ledning, styrning och samordning av dotterbolagen utvecklas. FFIA ska därvidlag också 
hjälpa kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt. Under 2019 har koncerngemensamma VD-
träffar utvecklas och sker numera återkommande som ett led i förbättrad samordning 
och dialog. Motsvarande möten hålls med ordförandena i bolagen, där 
koncerngemensamma frågeställningar diskuteras. Ett viktigt utvecklingsområde 
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kommande år är dock att förbättra samordningen med den kommunala förvaltningen 
vad gäller ledning och styrning. I det avseendet arbetar koncernchef och 
kommundirektör tillsammans för att utveckla former för detta arbete.  
 
Bolagsordningarna och de riktade ägardirektiven har reviderats under 2019. För 
Vallonbygdens del fastställs dessa i december 2019, medan övriga bolags styrdokument 
beräknas fastställas av fullmäktige i mars 2020. Under kommande år behöver också det 
generella ägardirektivet revideras.   
 
Två prioriterade områden i utvecklingen av koncernstyrning är det fokus som behöver 
läggas på Vision 30/35 samt styrningen utifrån Agenda 2030. I dagsläget har Finspångs 
Tekniska kommit längst, men det är viktigt att också övriga bolag intensifierar detta 
arbete. Utifrån ett tillväxtpolitiskt perspektiv bedöms renodlingen av Vallonbygden som 
bostadsbolag medverka till ett ökat strategiskt fokus på bostadspolitikens roll i 
utvecklingsarbetet.   
 
Vad gäller fastighetsverksamheten kan det konstateras att vi även fortsättningsvis 
behöver lägga stort fokus på verksamheterna i Rejmyre, inte minst vad gäller 
gästgiveriet, men också pröva frågan om FFIA ska stå som ägare för den fastighet där 
arbetsmarknadsenheten har sin verksamhet. Denna fastighet är dessutom i stort behov 
av renovering och förbättrat underhåll.    
 
Budgetförslaget innehåller en beräknad förlust på ca 1 mkr. Förklaringen till detta beror 
i första hand på ökade administrativa kostnader kopplat mot VD:s utökade 
tjänstgöringsgrad. På sikt är det nödvändigt att komma tillrätta med detta underskott, 
bland annat genom att utreda dotterbolagens bidrag till att finansiera del av 
koncernledningsfunktionerna. Förutom de administrativa kostnaderna påverkar också 
bolagets räntekostnader resultatet negativt.    
 
Mot bakgrund av ovanstående ges följande prioriterade uppdrag för 2020.  
 

1. Etablera en hållbar lösning för driften av Rejmyre Gestgifveri 
2. Utreda en lösning för hantering av FFIA:s låneskuld och därmed räntekostnader 
3. Utreda på vilket sätt dotterbolagen behöver medfinansiera en del av de 

koncernledande funktionerna 
4. Fortsatt utveckling av koncernledning,- styrning och -uppföljning 
5. Revidering av det generella ägardirektivet  
6. Utveckla uppföljning av att dotterbolagen arbetar i enlighet med ägardirektiven 

kopplat mot kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
7. Genomföra en pilot avseende det lagstadgade kravet på hållbarhetsredovisning 
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Resultatbudget 2020 

 

 

 

 

 

Summa av Pub/Totalt utfall

Radetiketter  2018 2019 2019-P 2020

1. Intäkter 3 429 328 3 496 932 3 392 292 3 425 164

Hyra 3 472 661 3 524 025 3 451 709 3 462 581

Övriga intäkter 10 583 10 583 10 583 10 583

Hyresbortfall -53 916 -37 676 -70 000 -48 000

2. Driftkostnader -2 015 070 -1 771 683 -2 061 341 -1 941 184

Fastighetsskötsel -282 419 -243 158 -450 647 -345 343

Reparationer o löpande underh -303 469 -400 000 -385 174 -400 000

Fastighetsel -261 962 -262 000 -272 000 -280 000

Uppvärmning -591 394 -615 736 -650 000 -642 500

V/A -102 750 -79 924 -95 000 -102 405

Renhållning -25 864 -2 000 -28 000 -2 000

Markavgifter -18 480 -18 480 -47 520 -18 550

Försäkringar -25 298 -47 000 -47 000 -47 000

Avskrivna fordringar -255 105 0 0 0

Övriga driftkostnader -148 329 -103 386 -86 000 -103 386

3. Underhåll -2 562 -200 000 -50 000 -200 000

Lokalunderhåll -2 562 -100 000 -50 000 -100 000

Fastighetsunderhåll -100 000 0 -100 000

4. Fastighetsskatt -108 835 -109 500 -109 500 -110 000

Fastighetsskatt -108 835 -109 500 -109 500 -110 000

5. Avskrivning byggnader -754 435 -759 204 -759 204 -759 204

Avskrivning byggnader -754 435 -759 204 -759 204 -759 204

6. Adm och Marknadsföring -724 004 -696 539 -1 093 827 -1 090 000

Administration -664 521 -644 000 -1 021 384 -1 025 000

Administration, avskrivningar -52 539 -52 539 -65 498 -65 000

Marknadsföring -6 945 0 -6 945 0

7. Finansiella kostnader netto 462 687 -220 000 -170 000 -188 000

Finansiella intäkter 350 0 0 0

Koncernbidrag 1 208 600 552 000 552 000 552 000

Räntekostnader -29 456 -30 000 -43 000 -40 000

Övriga finansiella kostnader -716 807 -742 000 -679 000 -700 000

8. Jämförelsestörande

Realisationsförlust

Realisationsvinst

9. Skatter -268 398 -185 000 -185 000 -185 000

Latent skatt 4 301 -185 000 -185 000 -185 000

Skatt p g a ändrad taxering -272 699

 Resultat 18 711 -444 994 -1 036 580 -1 048 225
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Resultatbudget och plan för åren 2020 per kvadratmeter 

 

 

Summa av Pub/Totalt utfall

Radetiketter  2018 2019 2019-Prognos 2020

1. Intäkter 403 411 399 402

Hyra 408 414 406 407

Övriga intäkter 1 1 1 1

Hyresbortfall -6 -4 -8 -6

2. Driftkostnader -237 -208 -242 -228

Fastighetsskötsel -33 -29 -53 -41

Reparationer o löpande underh -36 -47 -45 -47

Fastighetsel -31 -31 -32 -33

Uppvärmning -69 -72 -76 -75

V/A -12 -9 -11 -12

Renhållning -3 0 -3 0

Markavgifter -2 -2 -6 -2

Försäkringar -3 -6 -6 -6

Avskrivna fordringar -30 0 0 0

Övriga driftkostnader -17 -12 -10 -12

3. Underhåll 0 -23 -6 -23

Lokalunderhåll 0 -12 -6 -12

Fastighetsunderhåll 0 -12 0 -12

4. Fastighetsskatt -13 -13 -13 -13

Fastighetsskatt -13 -13 -13 -13

5. Avskrivning byggnader -89 -89 -89 -89

Avskrivning byggnader -89 -89 -89 -89

6. Adm och Marknadsföring -85 -82 -129 -128

Administration -78 -76 -120 -120

Administration, avskrivningar -6 -6 -8 -8

Marknadsföring -1 0 -1 0

7. Finansiella kostnader netto 139 61 60 60

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Koncernbidrag 142 65 65 65

Räntekostnader -3 -4 -5 -5

Övriga finansiella kostnader

8. Jämförelsestörande

Realisationsförlust

Realisationsvinst

9. Skatter 1 -22 -22 -22

Latent skatt 1 -22 -22 -22

Skatt p g a ändrad taxering

 Resultat 118 35 -42 -41
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Historik och bakgrund 
 

 
Finet AB ingår i en bolagskoncern som är helägd av Finspångs Kommun, där 
Finet AB är dotterbolag till moderbolaget FFIA (Finspångs fastighet och industri 
aktiebolag). 
Finets uppgift är att tillhandahålla kommunikations- och bredbandsanslutningar 
till kommunens invånare och näringsliv  
  
Finspångs Stadsnät, Finet AB har sedan 2002 aktivt byggt ut IT-infrastrukturen 
inom Finspångs Kommun. 
  
Bolaget ska äga, driva och utveckla bredbandsnät i kommunen samt i 
samverkan med andra kommuner och organisationer utveckla bredband i 
regionen. 
Bolaget ska erbjuda kunderna flera olika leverantörer tjänster för internet, 
TV och telefoni. Bolaget är kommunens leverantör av IT-infrastruktur 

Affärsidé 

  
Finspångs Stadsnät Finet AB levererar moderna, konkurrenskraftiga och 
kvalitativa datakommunikationstjänster inom Finspångs kommun. 
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    Affärsmål 2020  

  
• Antalet tjänsteleverantörer skall öka med minst 3 st 
• Vi ska genomföra minst 2 riktade informationskampanjer för att öka 

antalet hushållsanslutningar 
• Vi ska uppgradera minst 4 noder med ny reservkraft för att få ett 

driftsäkrare nät 
• Vi ska uppgradera vår säkerhetspolicy utifrån PTS (Post- och 

telestyrelsen) nya krav 
 

Personalmål 2020 
 

• Vi ska ha ett medarbetarindex som ligger över 78 i den årliga 
medarbetarenkäten 

• Vi ska ha ett motivationsindex som ligger över 78 i den årliga 
medarbetarenkäten 

 

 

Miljö- och kvalitet 
 

Vårt viktigaste kvalitetsmål är att ha nöjda kunder genom att uppfylla våra 
åtaganden, erbjuda hög leveranssäkerhet och hög kundservicenivå. Och skulle 
problem uppstå, vidtar vi snabba och effektiva avhjälpande åtgärder. Vi arbetar 
med ständiga förbättringar för att göra bra ännu bättre.  
  
Vi tar största möjliga hänsyn till miljön och vi arbetar förebyggande. Vår relativt 
största miljöpåverkan är inom transporter och energiförbrukning och utifrån 
detta arbetar vi ständigt för att minska vår miljöpåverkan.  
  
Ledningsgruppen ska kontinuerligt arbeta för ständiga förbättringar gällande 

organisation, rutiner och en positiv arbetsmiljö. Detta utvärderas kontinuerligt 

genom att ställas emot de spelregler vi tagit fram gemensamt i ledningsgruppen 
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Agenda 2030 

 

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Agendan är en handlingsplan och innehåller 17 mål som populärt kallas för de 

Globala målen. Agendan kan ses som en världsomfattande affärsplan där målen beskriver 
vägen till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Nedan följer en 

beskrivning av hur Finet ser att vi kan bidra till respektive mål:  

 

 

 

274 av 605



 

 

 

275 av 605



 

 

 

 

276 av 605



Personal och organisation  

 Personalen är vår viktigaste resurs för att nå våra kvalitets- och miljömål och vi 
säkerställer att de har rätt kompetens och utbildning samt är engagerade och 
tar ansvar för att göra kunden nöjd. Vi jobbar strukturerat för att åstadkomma 
en säker  och trivsam arbetsmiljö för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för 
arbetsglädje, motivation och ansvarstagande. 
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Omvärldsanalys 
  
Under 2019 har fiberutbyggnaden letat sig längre ut på landsbygden. Finet har 
hittat en ny aktör på marknaden för att hjälpa oss med utbyggnaden på 
landsbygden. Det är en viktig milstolpe i vägen framåt mot att uppfylla målet i 
regeringens bredbandstrategi från 2016 – att ”Hela Sverige ska ha tillgång till 
snabbt bredband senast år 2025”. 
Vårt samhälle förändras och det uppkommer nya beteenden där tillgången till 
internet har blivit en viktig förutsättning. Vi ser inte längre på tv vid bestämda 
tider utan vi streamar när det passar oss, skolor går över till digitalt kursmaterial 
och inlämningsuppgifter, vi söker vård via internet och vi utför bankärenden. 
Tillgången till snabbt internet har blivit en förutsättning för att kunna få 
vardagen till att fungera smidigt. 
I vår omvärld diskuteras det dagligen hur vi ska kunna rädda vår miljö och vi ser 
ett stort antal unga som via sociala medier kommer samman för att påverka 
politiker, bolag- och affärsledare över vår värld. Vi ser även att tillgången till 
internet ger ökade möjligheter till snabba globala upprop som t.ex. #metoo.   
Fiberutbyggnaden och digitaliseringen av vårt samhälle har gjort detta möjligt. 
Sverige har haft en snabb utbyggnad av fiber de senaste åren för att för första 
gången bromsa in under 2017-2018 (Svenskarna och internet 2018, 
Internetstiftelsen, 2018). Vi ser att Stadsnätens roll ökat för att få ut den nya 
tekniken till alla oavsett var man bor.  
  
Ett större fokus på individernas säkerhet med både betalmetoder och en större 
integritet av våra personuppgifter ser vi växa fram. 
Vi får inte heller glömma betydelsen av IoT (Internet of Things) -utvecklingen, 
som är en viktig del av digitaliseringen framåt. 
Det är också viktigt att den bredbandsinfrastruktur som anläggs är robust och 
framtidssäker. Robust Fiber är en branschgemensam överenskommelse som 
beskriver en miniminivå för att anlägga robusta nät. 
Fiberutbyggnaden i landet ser väldigt olika ut och det är främst på landsbygden 
som de olika operatörerna slåss om de delar som det kan finnas lönsamhet i att 
bygga ut men den sista biten som inte är lönsam kommer till slut att hamna på 
Kommunerna och deras Stadsnät eftersom vi har samhällsnytta i fokus och inte 
arbetar i kommersiellt syfte.  
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Prel budget 2020 detaljerad 
Finet AB RR

Bokslut

2017

Bokslut

2018

Budget 

2019 Budget 2020

Intäkter

Anslutningsavgifter privat och företag 3 824 041 4 802 760 5 572 000 4 500 000     

Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev) 6 455 435 7 630 113 8 845 000 9 200 000     
Företags abonnemang (Finet) 882 873 269 229 0
TV 1 705 720 1 739 191 1 750 000 1 800 000     
Datakommavgifter + trådlöst nät (Kommunen) 4 942 202 4 645 092 4 588 000 4 500 000     

Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster 1 328 135 1 693 088 1 660 000 2 100 000     
Hyra datorhall 724 504 807 154 860 000 1 000 000     
Övriga intäkter 718 128 691 200 720 000 800 000       
Summa intäkter 20 581 037 22 277 827 23 995 000 23 900 000   

Rörelsens kostnader

Driftkostnader -5 547 802 -5 532 642 -5 760 000 5 500 000 -    
Övriga externa kostnader -1 108 251 -1 217 695 -1 070 000 650 000 -      
Marknadsföring -327 937 -368 267 -350 000 250 000 -      
Personalkostnader -6 097 172 -8 321 224 -7 300 000 8 200 000 -    

Avskrivningar -6 352 837 -6 951 405 -7 590 000 7 500 000 -    
Summa rörelsekostnader -19 434 000 -22 391 233 -22 070 000 22 100 000 -  

Rörelseresultat 1 147 038 -113 406 1 925 000 1 800 000     

Räntekostnader -1 070 446 -1 272 989 -1 560 000 1 530 000 -    

Resultat efter finansiella poster 76 592 -1 386 395 365 000 270 000       

Bokslutsdipositioner

Upplupen/Lämnat koncernbidrag -165 000 0 -165 000 165 000 -      
Överavskrivning 95 000 1 266 042

Resultat före skatt 6 592 -120 353 200 000 105 000       
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Kommunens organisation  
 
Politisk organisation 

Finspångs kommun har en politisk organisation som bygger på tre viktiga principer: 

 Medskaparanda 

 Två politiska nivåer: Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

 Effektivisera genom att utveckla demokratin, samverkan och helhetssyn 

Under kommunfullmäktige finns beredningar som ska svara för att ta fram strategiska 
planer inom respektive verksamhetsområden. Beredningarna ska även svara för 
medborgardialoger och omvärldsanalys. Förutom beredningarna finns även de 
obligatoriska organen (Överförmyndare, Valnämnd, Revision) samt de kommunala 
bolagen. Kommunstyrelsen svarar för all verksamhetsdrift.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Finspångs kommuns politiska organisation 
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Administrativ organisation 

Den administrativa organisationen är samlad under kommundirektören. Till sin hjälp att 
styra verksamheten har kommundirektören fem sektorchefer, ett antal strateger och 
ledningsstab. Vallonbygden styrs av dels bolagsordning och dels ägardirektiv i vilka regler 
finns inom vilka områden verksamheten ska bedrivas. Verksamheten som omfattar 
förvaltningen av kommunens fastigheter bedrivs av sektor ”Samhällsbyggnad” from 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Finspångs kommuns tjänstemannaorganisation 

 

Styr- och budgetprocess 

Den strategiska planen för Finspångs kommun omfattar en treårsperiod och 
kommunfullmäktige fastställer årligen i november månad den strategiska planen, 
verksamhetsplaner, skattesats budgetramar och investeringsramar. Det övergripande 
budgetarbetet är koncentrerat till första halvåret och utmynnar i ett budgetbeslut i juni 
månad. 

Den strategiska planen innehåller kommunens vision som talar om vart Finspångs 
kommun ska nå och strategier hur kommunen ska nå visionen. 

Verksamhetsplaner arbetas fram av varje sektor parallellt med den strategiska planen, 
och processen startas under våren med en bokslutskonferens där analyser och förslag till 
resursfördelning presenteras. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den strategiska 
planen och utgör verksamhetens budgetdokument.  

Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/ 
direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive 
styrelse i december månad och redovisas för kommunfullmäktige i samband med 
strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning av verksamheterna görs tre 
gånger per år tillsammans med ekonomiuppföljningen i tertialrapport och årsredovisning. 
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Figur 3. Finspångs kommuns planeringsprocess. Bolagens interna uppföljningsrutiner utformas efter 

styrelsens och moderbolaget behov. Rödmarkerade rutor visar Vallonbygdens uppföljningsrutiner efter 

styrelsens och moderbolagets (FFIA) behov. 

 

Vision och mål för Finspångs kommun 

Kommunens vision är vägledande för hur strategiska mål och framgångsfaktorer 
utformas. Även kommunens bolag omfattas av den övergripande verksamhetsstyrningen 
som utgör en plattform för utformningen av bolagens verksamhetsplaner. 

Kommunens vision är: 

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling 
och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande”. 

Visionen innehåller värdeord och kärnvärden med betoning av attraktiv, regionen, 
livskvalité, samverka, öppenhet och nytänkande.  Värdegrunden har samlats kring 
ledorden, Ansvar, Serviceanda och Utveckling. 

Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt 
och utveckling, miljö samt ekonomi. I den strategiska planen finns så kallade styrkort med 
indikatorer och styr tal som ska vara ett stöd i utvärderingen om målen är uppnådda. 
Beslut om strategisk plan innehåller också budgetramar på sektornivå. 

  

Styrelsen fastställer 
verksamhetsplan 

Bolagsstämmor 
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Vallonbygdens affärsplan 
 
Vision och affärsidé 

Vallonbygden AB ägs av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, 556012-6228, vilket i 
sin tur är helägt av Finspångs kommun och verkar under den övergripande 
visionen ”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar 
utveckling livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande”. I bolagets 
affärsplan som styrelsen antagit 2019-10-29 anges företagets vision, affärsidé och 
värdegrund. 

 

Vision 

”Vallonbygden erbjuder ett tryggt och attraktivt boende för alla kommuninnevånare där 
mångfalden är vår ledstjärna”. 

 

Affärsidén 

”Vallonbygden ska äga fastigheter och hyra ut lägenheter på ett affärsmässigt sätt”. 

 

Värdegrund 

 Affärsmässighet: Vi tar långsiktiga hållbara, ekonomiska beslut. 

 Ansvarstagande: Vi fattar beslut som möjliggör för verksamheten att på ett 
ansvarsfullt sätt bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling 

 Miljö: Våra beslut baseras på låg klimatpåverkan, säker och god arbetsmiljö samt 
attraktiv boendemiljö. 

 

Omvärldsanalys 

Digitalisering och teknikutveckling är ett mycket stort utvecklingsområde som får 
genomslag på i stort sett all verksamhet i allt snabbare takt. Det gäller inte minst 
fastighetsförvaltningen. Rätt använd ger tekniken många nya möjligheter för ökad 
kundnytta. Ny teknik i fastigheter för till exempel driftövervakning och för hyresgästers 
behov av nya kommunikationslösningar är exempel på sådana. Vallonbygden AB ingår 
som en viktig part i kommunkoncernens beslut om fiberutbyggnad. 

Behovet av att utveckla bostadsbeståndet är stort, det gäller både nybyggnad och 
insatser i befintligt fastighetsbestånd. Behovet av underhåll de kommande 10 åren är 
stort, främst beroende på byggnadsbeståndets åldersstruktur. Även insatser för 
modernisering och anpassning till dagens efterfrågade standard krävs. 

I takt med den ökade digitaliseringen ställs allt högre krav från kunden på ökad 
tillgänglighet och enkla lösningar. Här måste behovet mötas med utveckling av nya och 
befintliga tjänster som t.ex. en hyresgästapp, digital signering för kontrakt, Mina sidor, 
där kunden själv sköter sina ärenden och får återkoppling på utförda ärenden, digital 
inpassering, m.m. Det innebär att organisationen måste hitta nya arbetssätt och rutiner.  
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Medarbetare: Kännetecken för attraktiva företag är att vara tydliga med värdegrund och 
varumärke, det är grunden för delaktighet och motiverad personal. Därför är det viktigt 
att arbeta med att utveckla medarbetarskapet inom företaget. Behov av ny personal ökar 
närmaste tiden genom ökande takt av pensionsavgångar. Planeringen för 
personalförsörjning och kompetensutveckling prioriteras. Genusperspektivet och 
mångfaldsfrågor ska beaktas vid rekryteringar. 

Marknad: I vår tid med stark utveckling inom digitalisering förändras processer för 
kommunikation och hur tjänster efterfrågas och utförs. Det är därför särskilt viktigt att 
följa branschutvecklingen och kundernas efterfrågan och preferenser på sitt boende.  

Ekonomi: En god ekonomi är Vallonbygdens viktigast utmaning. Bolaget har som 
ambition de närmaste tre åren (2020-2022) att årligen bygga om lokaler & förråd till 8-10 
lägenheter/år. Bolagets nyproduktion av 18 stycken lägenheter på Östra Hårstorp 
(Humlevägen) blev klar för inflyttning den 1 oktober 2019. 
Nyproduktion ska ske utifrån ekonomiska förutsättningar. 

Miljö och Energi: Det finns generellt sätt efterfrågan och behov av att stärka och utveckla 
vår fastighetsförvaltning med ökad miljöprofil. Att bli ett ”grönare” fastighetsbolag är en 
uttalad målsättning. Energieffektivisering krävs för att klara framtida krav på minskad 
klimatpåverkan. Vid nybyggnation t.ex. ska laddstolpar ingå i planeringen, däremot är 
efterfrågan i befintligt bestånd idag mycket låg. 

Demografi och integration: Ökad efterfrågan av kvarboende i hemmiljö kräver satsningar 
för trygghet och ökad tillgänglighet. Fastighetsförvaltningen utvecklas i samverkan med 
kommunens omsorgsverksamhet i syfte att ge bästa service till äldre och 
funktionshindrade. Det mångkulturella samhället utvecklas. Finspångs kommun har tagit 
emot ett stort antal nyanlända de senaste åren.  

 

Uppdrag och verksamhet 

Vallonbygden AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som äger och 
förvaltar fastigheter belägna i Finspångs kommun. Verksamheten startades redan år 1943 
då stiftelsen ”Pensionärshem” bildades och år 1946 bildade kommunen även 
stiftelsen ”Familjebostäder”. Dessa två stiftelser kom sedan att uppgå i Stiftelsen 
Vallonbygden som bildades den 4 mars 1948. Verksamheten drevs i stiftelseform till år 
1994 då Vallonbygden ombildades till aktiebolag vilket registrerades 18 januari 1990. 
Bolagets ägda bestånd omfattar ca 1 962 lägenheter samt ca 160 förråd och lokaler.  
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Organisation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Vallonbygden AB:s tjänstemannaorganisation 

 

Administration 

All ekonomihantering vad gäller bokföring, uppföljning, arkivering av bokföringsmaterial 
samt framtagning av årsredovisning och i förekommande fall tertialrapport görs av 
administrationen. Organisationen ska i övrigt bistå de olika funktionerna/verksamhets-
områdena med ekonomiadministrativ support och vara en stöd- och rådgivande funktion. 
Administrationen ansvarar för lägenhetsuthyrning, lokaluthyrning, bostadssociala frågor, 
boendeinflytande med mera. Inom avdelningen finns företagets BoButik som innefattar 
företagets reception. Kontakt och kommunikation, både intern och extern, är ett 
utvecklingsområde som ska prioriteras. 

Service  
Service ansvarar för felanmälan och åtgärdar rapporterade fel. Renoveringar och 
reparationer görs efter avrop från Fastigheter. Servicechefen ansvarar för att anlita 
entreprenörer i enlighet med upphandlade ramavtal när Hantverksgruppen inte har 
tillräckligt med resurser.  
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Fastigheter 
Avdelningen Fastigheter ansvarar för nyproduktion, ombyggnationer samt den 
övergripande underhållsplaneringen. Här ingår även upphandling av 
ramavtalsentreprenörer. Fastigheter ansvarar också bl.a. för energioptimering, 
systematiskt brandskyddsarbete, samt upphandlingar av ramavtal.  

Den nybyggnation som idag är planerad gäller Lotorp där Vallonbygden äger marken. Här 
planeras ca 20 lägenheter, liknande Humlevägen, som kommer att byggas i etapper allt 
efter behov. Nya lägenheter kommer att tillskapas i befintligt bestånd genom 
ombyggnation av tomma lokaler. Dessa planeras i Hårstorp, på Djurgårdsvägen, 
Kapellvägen 60, Kapellvägen 48, Parkvägen samt Bruksgatan. Totalt rör det sig om ca 20 st 
lägenheter, även dessa kommer att byggas efter behov. 

 

Kommunikation och digitalisering 

Funktionen har övergripande ansvar för företagets externa och interna kommunikation 
och är ansvarig för att samordna och driva företagets digitaliseringsfrågor.  

 
 
Övergripande mål 

Affärsplanen utgör grunden för bolagets verksamhetsplan. Följande övergripande mål för 
bolagets verksamhet har antagits av Vallonbygdens styrelse: 

 Vallonbygden ska ha en ekonomi i balans 
 Tillgång och efterfrågan av hyreslägenheter ska balanseras 
 Vårt fastighetsbestånd ska underhållas kontinuerligt för att på ett miljömässigt 

och hållbart sätt generera en trygg och attraktiv boendemiljö, vilket ger en hög 
kundnöjdhet 

 Företagets relativa miljöpåverkan ska minska jämfört med föregående mätning 
 Vi är en attraktiv arbetsgivare där verksamheten ska styras utifrån mångfald, 

trivsel och kompetens 

  

288 av 605



10 

 

 

 

Verksamhetsmål 2020-2022 

 

 

MEDARBETARE 

Bolaget ska eftersträva en effektiv och serviceinriktad organisation där bolagets 
funktioner ska bemannas med så kompetenta medarbetare som möjligt. 
Genusperspektivet och mångfaldsfrågor ska beaktas vid rekryteringar. 

 

 

MÅL Indikatorer och mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

Vallonbygdens personal 
ska vara väl insatt i 
bolagets mål och 
visioner. 

Avdelningsvis stämma av två 
ggr/år. Varav en gång i 
samband framtagande av 
verksamhetsplanen.  

2 ggr/år 2 
ggr/år 

2 ggr/år 

Samtliga medarbetare 
ska erhålla ett årligt 
medarbetarsamtal samt 
upprätta en utvecklings-
plan med sin närmaste 
chef. 

 

Respektive avdelningschef 
kallar medarbetarna en ggr/år 
(okt/nov). 
 

1 ggr/år 1 
ggr/år 

1 ggr/år 

Årligen genomföra en 
medarbetarundersökning 
under feb/mars. 

 

 

Uppföljning på respektive 
avdelning två ggr/år. 
 

2 ggr/år 2 
ggr/år 

2 ggr/år 
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MEDARBETARE fortsättning ... 

 

 
MÅL 

 
Indikatorer och mättillfällen 

Delmål under planperioden 
2020 2021 2022 

Arbetsmiljöarbetet ska 
vara ett naturligt och 
ständigt pågående inslag 
i bolaget för att säkra en 
sund arbetsplats. 

Uppföljning/genomförande 
sker avdelningsvis allt från 
daglig basis till vecko-, 
månadsmöte, APT m.m. samt 
minst 4 protokollförda AML-
gruppmöten/år.   
 

4 ggr/år 4 
ggr/år 

4 ggr/år 

Jämställdhets- och 
mångfaldsarbetet ska 
vara levande och 
tillämpas i det vardagliga 
arbetet. 

 

Uppföljning av mål och delmål 
samt utvärdering av aktiva 
åtgärder sker avdelningsvis 
minst två ggr/år. En 
sammanställning från HR- 
avdelningen ska årligen 
skickas till bolaget. 
 

2 ggr/år 2 
ggr/år 

2 ggr/år 

Sjukfrånvaron ska minska 
fram till 2022. 

 

Sjukfrånvaro i %, mäts en 
ggr/år. 
 
 

4,0 % 3,5 % 3,0 % 
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MARKNAD 

Bolaget är en del av den så kallade fjärde storstadsregionen, vilket innebär att vi ska 
exponera oss via olika media kanaler för att därigenom attrahera presumtiva kunder på 
en större marknad än vår egen kommun. Härigenom vill vi bidra till och vara en aktiv 
partner i kommunens utveckling som attraktiv bostadsort. 

 

 

MÅL Indikatorer och mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

Uthyrningsgrad 
bostäder. 

Uthyrningsgrad, i %, månadsvis. 98-99 % 98-99 % 98-99 % 

100 % uthyrt vid 
inflyttning 
nyproduktion. 

Kontrakterade lägenheter, i % 
vid ny etapp, 12 månader före 
inflyttning. 

100 % 100 % 100 % 

Nöjda hyresgäster, 
bostäder. 
(ServiceIndex) 

Kundundersökning enligt 
Branschindex AktivBo, mäts i % 
vart tredje år och mål bestäms 
efter analys av föregående års 
enkät. 

 80% - 

 

 

 

 

FASTIGHETER, FÖRVALTNING & UNDERHÅLL 

Bolagets fastigheter ska vara väl underhållna, kvalitet ska stå i centrum så att 
fastighetsvärdena inte urholkas. Bolaget ska eftersträva ett rationellt fastighetsinnehav 
ur ett underhållsperspektiv. Hyresnivåerna ska vara prisvärda och marknadsmässiga och 
för hyresgästen. 

 

MÅL 

 

Indikatorer och mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

     

Kontinuerliga 
statusbesiktningar 
som kopplas till 
underhållsplaner. 
Årligt underhåll i 
Mkr.  

Årliga avstämningar. 

 

30 Mkr/år 30 Mkr/år 30 Mkr/år 
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FASTIGHTER, FÖRVALTNING & UNDEHÅLL fortsättning ... 

 

 

MÅL 

 

Indikatorer och mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

Genomföra myndighets- 

besiktningar med 

rapportkrav: 

Hiss, OVK, Tryckkärl, 

Sprinkleranläggning, 

Kyla och Portar. 

Intervallsavstämningar (1-6 år 

beroende på anläggning)  

- - - 

Prioritera underhållet av 

befintligt bestånd, 

relining samt stambyte.   

Statusbesiktningar att 

underhållsplanen efterföljs. 

- - - 

 

 

 

 

INVESTERINGSPLAN 

Bolagets strategi för investeringar och planerat underhåll är att åtgärda fastigheterna 
så att livslängden och funktionen av fastigheterna optimeras. Nyproduktion ska i 
möjligaste mån ske i de centrala delarna av kommunen där acceptansen finns för 
högre hyresnivåer som nyproduktionshyror innebär. 

 

 

MÅL Indikatorer och mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

Under åren 2020-2022 

bygga/skapa 40 nya 

lägenheter  

Avstämning årsvis. 10 st.  10 st. 20 st. 

Mäta och åtgärda så 

att radonhalten i 

samtliga bostäder är 

under 200 Bg/m3 luft 

 

Mätningar årligen.  90 % 100 % 100 % 
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EKONOMI 

Bolagets strategi är att lägga fokus på väsentliga poster i vår ekonomiska 
uppföljning. Bolaget ser till helheten för att förbli ett välskött och lönsamt 
fastighetsbolag. Affärsmässigheten ska kombineras med god service till våra kunder. 
Kvalitét och prisvärda lösningar ska styra framför för stunden billiga lösningar. 

 

 

MÅL 
Indikatorer och 
mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

Avkastnings-
krav på totalt 
kapital lägst 3 % 

Genomförande:  
Uppföljning i årsredo-
visning 1 ggr per år. 

3 % 3 % 3 % 

Soliditet 25 %,  
+-3 % 

Genomförande:  
Uppföljning i årsredo-
visning 1 ggr per år. 
 

25 %,  
+-3 % 

25 % 
+-3 % 

25 % 
+-3 % 

Driftnetto, lägst 
400 kr/m2 

 

Genomförande: 
Uppföljning i års-
redovisning 1 ggr per år. 
 

≥ 400kr/m2 ≥ 400kr/m2 ≥ 
400kr/m2 

 

 

 

ENERGI & MILJÖ 

Bolaget ska arbeta aktivt med att driftoptimera fastigheterna, i första hand med 
åtgärder där pay-off tiden är mindre än 8 år. 

 

 

MÅL 
Indikatorer och 
mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

Energibesparing 
med 15 % till år 
2022. 
(basår 2018) 

Kontinuerliga avläsningar 
och åtgärder. 

5 % 5 % 5 % 

Sänkning av 
fastighetselen 
med 10 % till år 
2022. (basår 2018) 

Kontinuerliga uppföljningar 
och åtgärder. 

4 % 3 % 3 % 
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ENERGI & MILJÖ fortsättning ... 

 

 

MÅL 

 

Indikatorer och 
mättillfällen 

Delmål under planperioden 

2020 2021 2022 

Sänka vattenför- 
brukningen med 
10 % till år 2022 
jämfört med 2018 
mätt i kbm. 
 

Kontinuerliga uppföljningar 
och åtgärder. 

3 % 3 % 4 % 

Arbeta vidare med 
sänkning av 
effekttoppar.  

Utreda var det finns 
möjlighet samt vilka 
åtgärder som ska vidtas. 
Presentera antal utredda 
fastigheter som har 
möjlighet till sänkning av 
effekttoppar. 

10 
fastigheter 

10 
fastigheter 

10 
fastigheter 

 

 

 

Aktivitetsplan 

Perspektiv Aktivitet och genomförande Ansvar 

Medarbetare 

 

 

 

 

1. Varje höst (sep/okt) starta upp VP arbetet samlat 

med bolagets samtliga medarbetare. 

2. Kontrollera genom stickprov utskick på mail att 

alla medarbetare haft/fått möjlighet till 

medarbetarsamtal. 

3. Kontrollera/ta in respektive avdelnings 

handlingsplan efter genomförd 

medarbetarundersökning. 

4. Kalla arbetsmiljögruppen till ett möte varje kvartal 

samt leda gruppens möte. 

5. Skicka in en sammanställning på hela bolagets 

arbete/synpunkter en gång per år (november) till 

kommunens personalavdelning. 

6. Ta fram statistiken/uppföljning varje år i samband 

med bolagets årsbokslut. 

VD 
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Aktivitetsplan,  fortsättning 

Perspektiv Aktivitet och genomförande Ansvar 

Marknad 

 

 

 

 

1. Effektivisera processen från uppsägning till nytt 

kontrakt, att låta hyresgäster i största möjliga 

mån bo i lägenhet vid renovering. 

2. Att fastighet/lägenhet med hyror tidigt kommer 

in i fastighetssystemet, viktigt att 

rumsbeskrivningar, lägenhetsritningar och bilder 

kommer in i fastighetssystem så att processen 

att hyra ut är möjligt i ett tidigt skede. 

3. Uppföljning av handlingsplan efter resultat från 

senaste undersökning. 

4. Inventering och översyn av lokaler och 

inläggning i fastighetssystem. 

Ekonomi- & 

uthyrningschef 

Fastighet, 
Förvaltning & 
Underhåll 

 

Skapa rutiner för kontinuerliga besiktningar 

kopplade till underhållsplanen. 

Skapa rutiner för myndighetsbesiktningar. 

Fastighetschef 

Investeringsplan 

 

Arbeta aktivt med förstudier inför 

investeringsbeslut. 

Fastighetschef 

Service Fungerande servicegrupp ska byggas upp under 

2020. Nya mål för 2021-22 sätts till nästa 

Verksamhetsplan. 

Servicechef 

Ekonomi  

 

 

 

Kontinuerlig uppdatering av dokumentet ”Handbok 

för Vallonbygden verksamheter Ekonomi, Marknad, 

Förvaltning & Fastighet”. 

Uppdateringen omfattar förbättringar och utveckling 

av verksamhetsområdena. 

Ekonomi- & 

uthyrningschef 

Energi & Miljö 

 

 

Tilläggsisolera vindar/fönsterbyte. Konvertera 

badkar till dusch. 

Övergång till LED-armaturer. 

Fastighetschef 
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Resultatplan 2019-2021 

    Budget Plan Plan 

    2020 2021 2022 
     

NETTOOMSÄTTNING       

Hyresintäkter     138 440         140 980         143 740     

Övriga intäkter             600                 650                 650     

Summa nettoomsättning     139 040         141 630         144 390     

        

RÖRELSEKOSTNADER       

Driftkostnader -     71 830     -     73 750     -     75 630     

Underhållskostnader -     13 000     -     13 000     -     13 000     

Fastighetsavgift -        2 400     -        2 400     -        2 400     

Avskrivningar -     18 600     -     18 800     -     19 000     

Summa övriga rörelsekostnader -   105 830     -   107 950     -   110 030     

        

Bruttoresultat        33 210            33 680            34 360     

        

CENTRAL ADMINISTRATION        

OCH FÖRSÄLJNING       

Avskrivningar -           600     -           700     -           700     

Övriga kostnader -     13 795     -     14 195     -     14 595     

Rörelseresultat        18 815            18 785            19 065     

        

FINANSIELLA POSTER       

Ränteintäkter                50                    50                    50     

Räntekostnader -     10 600     -     11 000     -     11 200     

Finansnetto -     10 550     -     10 950     -     11 150     

        

RESULTAT EFTER           8 265              7 835              7 915     

FINANSIELLA POSTER       
        

BOKSLUTSDISPOSITIONER       
        

Koncernbidrag -           270     -           270     -           270     

Resultat försäljning fastigheter        22 600      -   -  

        

Resultat före skatt        30 595              7 565              7 645     

        

Skatter  -        5 000     -        3 500     -        3 500     

        

ÅRETS RESULTAT        25 595              4 065              4 145     
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Kassaflödesanalys 2019-2021 

    Budget Plan Plan 

    2020 2021 2022 

     

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter finansiella        8 265            7 835            7 915     

     

Justerings för poster som inte ingår i kassaflödet    

Avskrivningar      19 200          19 500          19 700     

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

föreförändringar av rörelsekapital      27 465          27 335          27 615     

     

Förändringar i rörelsekapital    

Ökning/Minskning av lager        3 000     -      3 000     -      2 640     

Ökning/Minskning av fordringar -      9 554          10 000            2 500     

Ökning/Minskning av kortfr. skulder -      5 415               100            1 500     

Kassaflöde från den löpande verksamheten      15 496          34 435          28 975     

     

Investeringsverksamheten    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -   50 000     -   60 000     -   35 000     

Försäljning av inventarier/fastigheter      36 000                   -                     -       

Kassaflöde från investeringsverksamheten -   14 000     -   60 000     -   35 000     

     

Finansieringsverksamhet    

Minsknin/ökning av långfristiga fordringar               -            25 000          10 000     

Nettoförändring av långfristiga skulder               -                     -                     -       

Koncernbidrag -         270     -         270     -         270     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -         270          24 730            9 730     

     

Förändring av likvida medel        1 226     -         835            3 705     

Likvida medel vid årets början      25 915          23 191          23 616     

Likvida medel vid årets slut      23 191          23 616          23 921     
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Investeringsplan 2020-2022 

Projekt 

 

2020 

(tkr) 

2021 

(tkr) 

2022 

(tkr) 

Energioptimeringar     2 500    3 000   3 500 

Tillskapande av nya lägenheter i befintligt bestånd 12 000    12 000   12 000 

Nybyggnation av fristående tvättstuga Profilvägen -    2 000 - 

Nybyggnation av lägenheter   40 000 

    

    

    

    

    

Summa:  14 500 17 000 55 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

298 av 605



Sida 1 av 5 
 

Budget 2020 Finspångs tekniska verk AB 
Ekonomiska förutsättningar 

Budgeten för 2020 har en beräknad omsättning på 204,8 Mkr, ett rörelseresultat på 25,9 
Mkr och ett resultat efter finansiella poster på 18,1 Mkr. Med skatt på detta resultat blir 
årets resultat i budgeten en vinst på 14,2 Mkr. 
 

Resultatrapport Budget för FTV 2020 
 

 
 

Kommentarer Resultatrapport Budget 2020 
 
Resultatet i budgeten för hela bolaget visar ett resultat på 14,2 Mkr vilket är 1 Mkr högre än 
prognosen för 2019. 
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Rörelseintäkter 
Intäkterna har justerats utifrån av styrelsen beslutade och föreslagna taxor för 2020 samt 
uppskattningar och kalkyleringar av övriga intäkter i verksamheten.  
 

 
 
Intäkter för energi baseras på en ”normal” årsförbrukning av fjärrvärme på 108 GWh.  
Intäkterna justeras upp med 1,5% enligt beslut om förändring av taxan. 
Försäljning av producerad El har budgeterats till samma nivå som i prognosen för 2019. 
 
Intäkter förbränning avfall ökar med 2,3 Mkr i budget 2020 jämfört med prognos 2019. Nytt 
avtal för förbränning av sopor ökar våra intäkter för förbränning av samma volymer som 
under 2019. 
 
Intäkter på vatten och avlopp baseras på samma förbrukning och fasta avgifter som 2019 
Intäkterna justeras upp med 7% enligt beslut om förändring av taxan. 
 
Avfalls intäkter ökar något jämfört med prognosen 2019. Främst ökar ersättningen från en 
del återvunnet material. 
 
Övriga intäkter ökar med 1,5 Mkr kopplat till de uppdrag vi har och de projekt vi utför åt 
kommunen. 
 
Totalt blir omsättningen 205,0 Mkr i budgeten för 2020. En ökning med 10,2 Mkr jämfört 
med prognos 2019. Prisförändringar på fjärrvärme och vatten och avlopp bidrar med 5,2 Mkr 
i ökade intäkter. 
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Rörelsekostnader 
 
Rörelsekostnaderna ökar med 8 Mkr jämfört med prognos för 2019. 

 
 
 
Bränslekostnaderna ligger i nivå med 2019 års prognos. Budgeten baseras på normalår 
gällande produktion av fjärrvärme. Priserna ligger i princip på samma nivå när det gäller flis 
som under 2019. Vi har från 2019 en kostnad för den energi vi tar från vår spillåtervinning 
från SSAB. Beräknad produktion är 139 GWh. 
 
Övriga rörelsekostnader ökar med 2,1 Mkr jämfört med prognos. Till stor del är ökningen 
kopplad till ökningen i övriga intäkter och de uppdrag samt projekt vi gör åt kommunen. I 
övrigt handlar det om en del ökade kostnader/satsningar i verksamheterna. 
 
Underhållskostnader minskar med 0,3 Mkr jämfört med prognos för 2019. I princip ligger 
underhållet på samma nivå som under 2019, men det finns några större underhållsinsatser 
som gjorts 2019 som inte kommer behövas under 2020. Samtidigt tillkommer det insatser i 
andra delar av vår verksamhet. Totalt sett fortsätter vi arbeta för ett ökat förebyggande 
underhåll för att i så stor utsträckning som möjlighet undvika akuta insatser.  
 
Övriga externa kostnader ökar med 1,6 Mkr. Här ligger kostnaden för förbränningsskatten 
som införs från 1 april. En beräknad kostnad på 1,5 Mkr har budgeterats för 2020.  
 
Personalkostnader ökar med 5,3 Mkr jämfört med prognos 2019. Vi anställer en Miljö- och 
kvalitetssamordnare som ersätter konsult som hanterat dessa uppgifter under 2019. Nytt 
avtal för ob-ersättning på värmeverket för att bli konkurrenskraftiga för att kunna anställa 
ytterligare en drifttekniker som varit planerat sedan en tid tillbaka. Satsningar för att stärka 
organisationen i övrigt med en El och automation på värmeverket, vi kommer också inom VA 
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ha full bemanning under 2020 efter föräldraledighet 2019. I övrigt handlar ökningar av 
löneökningar till befintlig personal samt ökade utbildningskostnader då vi har en del 
obligatoriska utbildningar som måste genomföras 2020. Vi har också budgeterat en peng 
som övriga personalkostnader med tanke på företagets 20-års jubileum 2020.  
 
Avskrivningskostnaderna beräknas bli 0,5 Mkr högre än utfallet i prognos för 2019. 
Beräkningarna baseras på befintliga tidigare investeringar och de nya investeringar som 
planeras för under 2020. 
 
Finansnettot är i budget 0,7 Mkr högre än det beräknade för 2019. Räntekostnaderna har 
beräknats på nuvarande lån och en räntenivå på 2,5 % vilket är något högre än aktuell nivå.  
 

Budget 2020 per avdelning 
 

 
 
Vissa avdelningar har en ren kostnadsbudget. Verksamheterna energi och vatten- och avlopp 
är separerade på tre avdelningar dels avdelningen som ansvarar för produktionen, en 
avdelning som ansvarar för ledningsnätet och intäkterna ligger på företagsledningen.  
 

 
 
Känslighetsanalys Budget 
Prisförändringar av varor och tjänster 1%     973 tkr 
Ökning av löner med 1% inkl PO     474 tkr 
El en prisförändring med 1 öre /kwh     100 tkr 
Förändring av räntenivån med 1%  3 101 tkr 
Amortering 10 Mkr      250 tkr 
Förändring Fjärrväremtaxan  med1%     855 tkr 
Förändring VA-taxan med 1%     582 tkr 
Förändring avfallstaxan med 1 %     164 tkr 
Avfallspannan 1 dygns extra stopp under vinter    260 tkr 
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Investeringar 
 

Investeringsbudget 2020 
 

 
 
Detaljerad investeringsbudget finns redogjort i dokument Investeringar Budget 2020  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Val av ombud till FFIA:s årsstämma 

 
Sammanfattning 
 

I enlighet med det generella ägardirektivet ska kommunstyrelsen utse ombud samt 
ersättare för ombudet till FFIA:s årsstämma.  

Kommunstyrelsen ska också ge direktiv till ombudet vilket ställningstagande ägaren 
avser göra vid årsstämman. Ägaren har då att bl.a. besluta om fastställande av 
balans- och resultaträkning, disposition av årets vinst eller förlust samt att ta 
ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 
direktör.  

Resultatet för FFIA och förslag till disposition av medel återfinns i bifogad 
årsredovisning. Den är behandlad av FFIA:s styrelse, men auktoriserad revisor har 
ännu inte lämnat sin rapport. Lekmannarevisorerna har inte heller lämnat sin 
granskningsrapport. Rapporterna ska lämnas in senast den 30 mars. Det finns dock 
inga indikationer på att revisorerna kommer att rikta några anmärkningar mot 
bolaget.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om direktiv till ombudet 
i enlighet med nedanstående förslag.  

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

1. Att utse XX som ombud på FFIA:s årsstämma 

2. Att utse XX som ersättare för ombudet 

3. Att besluta om stämmodirektiv enlig nedan: 

a. Att rösta för styrelsens och revisorernas förslag om fastställande av 
resultat- och balansräkning för 2019 samt om disposition av till 
stämmans förfogande stående medel enligt förvaltningsberättelsen,  

b. Att rösta för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB avger härmed följande 
årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2
Koncernen
     Resultaträkning 7
     Balansräkning 8
     Rapport över förändringar i eget kapital 10
     Kassaflödesanalys 11
Moderföretaget
     Resultaträkning 12
     Balansräkning 13
     Rapport över förändringar i eget kapital 15
     Kassaflödesanalys 16
Tilläggsupplysningar
     Redovisningsprinciper m.m. 17
     Noter 20

Styrelsens säte: Finspång 
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Förvaltningsberättelse

Koncernen Finspång Förvaltnings- och Industrihus AB 2019-12-31

Respektive bolags balans och resultat före elimineringsåtgärder. Belopp i mkr.

I koncernen ingående enheter Ägd andel Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital Resultat

Vallonbygden AB 100 190 677 543 129 5
Finspångs Tekniska verk AB 100 208 474 422 52 0
Finspångs Stadsnät Finet AB 100 23 76 66 10 0
Summa dotterbolag 421 1227 1031 191 5
Finspångs Förvaltn. och Industrihus AB 3 91 44 41 6
Totalt för koncernen 424 1318 1075 232 11

Information om verksamheten

Bolaget har en samordnande roll inom den kommunala bolagssfären, vilket innebär ett ansvar för att bolagens verksamheter skall 
utövas så att bästa koncernnytta uppnås i samarbetet mellan den kommunala nämdsorganisationen och bolagssfären. Bolagets aktier 
ägs i sin helhet av Finspångs kommun.

Utöver den samordnande rollen mellan kommunen och de kommunala bolagen skall bolaget främja utvecklingen av industri, handel 
och hantverk inom Finspångs kommun samt i allt övrigt verka för en gynnsam näringslivsutveckling i kommunen. För att fullgöra sitt
uppdrag skall bolaget bygga, förvalta, äga och avyttra fastigheter samt äga och förvalta aktier och värdepapper.

Styrelsen 

Ordinarie Suppleanter Lekmannarevisorer

Ulrika Jeansson Berit Martinsson Larserik Ramlöv
Åsa Johansson Bengt Eriksson Lars Gustafsson
Johan Lennartsson Britt-Marie Jahrl
Stefan Ackeryd Ann-Britt Johansson Verkställande direktör

Elisabet Rehn Johan Jardstål Anders Axelsson
Jonas Andersson Valerij Heffel
Lars Svensson Johan Yderfors

Aktieinnehav

Bolagets aktieinnehav framgår som följer:
Vallonbygden AB  1 400 aktier
Finspångs Tekniska Verk AB  25 000 aktier
Finspångs Stadsnät Finet AB  3 000 aktier
Curt Nicolin Gymnasiet AB  400 aktier
CNG Holding AB  500 aktier

(40%

Finspångs 
Förvaltnings- och 

Industrihus AB 

Finspångs 
Tekniska Verk 

AB

Vallonbygden 
AB

Finet AB
Curt Nicolin 

Gymnasiet AB

CNG Holding AB 
(15%)

(60%)
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Fastighetsinnehav

Bolaget äger följande fastigheter:

Hårstorp 6:2, 6:9, Ekedalsvägen 5, Arbetsmarknadsenheten Hårstorp 1:37, Skäggebyvägen 35, Industrihotell
Rejmyre 1:417, "Gästgiveriet" Hårstorp 1:51, Skäggebyvägen 37, Industrihotell
Rejmyre 1:419, "Hantverkshuset"
Rejmyre 1:416, Bensinmack/ Kiosk

Hyresgäster inom fastigheterna

Hårstorp 1:37 Atlas Industrial Print AB
Städföretaget Kerstin Gustafsson AB

Hårstorp 1:51 Bilfinger AB

Hårstorp 6:2, 6:9 Finspångs kommun, AME

Rejmyre 1:417 Georg Iskandar Jabro Finspångs kommun, Turistbyrå
Finspångs kommun, Räddningstjänst

Rejmyre 1:419 Gjutakuten Föreningen G:a Rejmyre
Rejmyre Klädbod Finspångs kommun, Biblioteket
Maasing Hantverk och Smide Glassbruket AB
Hemboden i Rejmyre Smyckeskedjan
Mari Juslin Nisse Sandström
Smyckeskedjan

Händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

FFIA:s uppdrag som moderbolag är att styra, leda och samordna den kommunala koncernen med fokus på ett 
effektivt resursutnyttjande. FFIA ska också bistå kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt av bolagskoncernen. Vid 
sidan av detta äger bolaget fastigheter för småindustri, handel och hantverk och har ett allmänt uppdrag att främja
tillväxtpolitiken i Finspångs kommun. I samband med budget 2019  beslutade styrelsen om 
nedanstående prioriterade uppdrag:

Fokusera på att hitta en hållbar lösning för Rejmyre Gestgifveri
Under året skrevs ett korttidskontrakt med en krögare för drift av verksamheten under turistsäsong och andra 
tillfällen som exempelvis anordnande av julbord. Krögaren är villig att fortsätta hyra lokalerna och ett 
tillsvidarekontrakt är tecknat med motparten för 2020 och framåt. 

Fokusera på att hitta en lösning för FFIA:s låneskuld
Utredning pågår med hjälp av extern konsult, men är ännu inte slutförd. Resultatet kommer att redovisas för 
styrelsen under våren 2020.

Bjuda in dotterbolagen till överläggningar
VD i FFIA träffar kontinuerligt VD-gruppen för överläggningar i syfte att samordna koncerngemensamma 
intressen. Framgent kommer också kommundirektören medverka vid dessa möten. Motsvarande träffar sker 
också för ordförandegruppen. Dotterbolagen har medverkat på FFIA:s styrelsemöten och presenterat sin 
verksamhet. Uppföljning sker i övrigt genom delgivning av dotterbolagens protokoll på styrelsemötena och vid 
behov i särskilda överläggningar mellan bolagen. Ekonomicheferna/ekonomerna, under ledning av biträdande 
kommundirektör, träffas också för överläggningar, inte minst kring frågor rörande internbanken. 

Ta fram en internkontrollplan
Ej genomfört. Färdigställs under våren 2020. 

Revidering och uppdatering av befintliga styrdokument
Som en följd av att fastighetsförvaltningen har flyttats över till kommunen, har fullmäktige fastställt nytt specifikt 
ägardirektiv och ny bolagsordning för Vallonbygden. I skrivande stund finns också färdiga förslag till specifika 
ägardirektiv och bolagsordningar för FFIA, Finet och Finspångs Tekniska. Arbete pågår med att revidera det generella 
ägardirektivet. Fullmäktige kommer att kunna fastställa dessa dokument under våren.  
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Säkra att dotterbolagen arbetar i enlighet med ägardirektiven
Under året har ett arbete inletts för att utveckla uppföljningen av dotterbolagens verksamhet utifrån de krav som 
återfinns i kommunallagen. Rapportering kommer att ske till styrelsen och kommunstyrelsen i särskilda ärenden 
under våren.

I övrigt har bolaget fortsatt att prioritera det strategiska arbetet med att tillskapa en långsiktig hållbar ekonomi för 
verksamheten. Ett arbete om att se över bolagets låneskuld har som nämnts ovan påbörjats. Ambitionen är att få 
ner räntekostnaderna och ge bolaget en bättre ekonomisk situation. Fastigheterna har också värderats vilket ger 
vid handen att hyresnivåerna för ett par av fastigheterna behöver ses över och omförhandlas. Dessutom behöver 
kostnaden för det arbete som handlar om det koncernledande uppdraget synliggöras och finansieras på ett annat 
sätt än i dag. Vid sidan av ekonomin diskuteras vilket ägande FFIA ska ha framöver och om bolaget i större 
utsträckning ska fokusera på att bli en mer proaktiv aktör för att tillskapa lokaler vid behov, inte nödvändigtvis vara 
en långsiktig fastighetsägare. Vidare har kommunstyrelsens gett ett uppdrag till kommundirektören och VD i FFIA 
att ta fram ett förslag på hur koncernstyrningen kan utvecklas och organiseras, vid sidan av hur 
entreprenaduppdraget till Finspångs Tekniska Verk ska hanteras.

Ett särskilt fokus har varit det fortsatta arbetet med att tillsammans med kommunen utveckla Rejmyre till en 
mötesplats för konst, kultur och handel. Trots att några hyresgäster av olika skäl lämnat under året har merparten 
av de lokalerna kunnat hyras ut till nya aktörer. Utmaningen i Rejmyre är dock att det finns stora vakanta ytor i 
lokalerna, inte minst på våning två och tre. Detta innebär att fastigheterna belastas av kostnader för ytor som är 
svåra att hyra ut, vilket sammantaget innebär en utmaning för driften av området. FFIA arbetar dock fortlöpande 
med att analysera hur lokalerna kan utformas för att stödja utvecklingen och möjligheterna till nyetablering i 
lokalerna. 

Ekonomiska fakta

Moderbolagets balansräkning omsluter 91 mkr av vilka ca 25 mkr avser byggnader och mark. Bolaget redovisar för året en
nettoomsättning uppgående till 3,3 mkr. Moderbolaget erhöll under året koncernbidrag från två av tre döttrar om totalt 1 011 tkr. 
Moderbolaget redovisar för året ett positivt resultat vilket beror till största delen på effekter av återförda nedskrivningar. 
Koncernens resultat för året uppgår till 21 mkr.

Flerårsöversikt koncernen* 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 378 914 361 702 349 792 335831 325 989
Resultat efter finansiella poster (tkr) 28 284 24 351 36 068 29226 22 111
Rörelsemarginal (%) 12,6% 12,0% 14,7% 0 13,5%
Avkastning på eget kapital (%) 13,8% 13,2% 21,4% 0 19,6%
Balansomslutning (tkr) 1 251 586 1 202 805 1 142 173 1099725 1 001 746
Soliditet (%) 17,2% 16,2% 13,4% 0 12,3%
Antal anställda 94 91 87 80 78

Flerårsöversikt Moderföretaget* 2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning (tkr) 3 325 3 429 3 498 3138 3 431
Resultat efter finansiella poster (tkr) 7 006 -921 244 -1082 -2 176
Rörelsemarginal (%) 232,5% -5,1% -1,3% 0 -28,9%
Avkastning på eget kapital (%) 16,0% -2,3% 0,2% 0 -7,1%
Balansomslutning (tkr) 91 461 84 407 87 214 84940 87 522
Soliditet (%) 51,2% 48,0% 46,5% 0 42,0%
Antal anställda 0 0 0 0 0
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Kort om dotterbolagen

Finspångs Tekniska Verk AB
Företaget har under 2019 gjort en satsning på marknad och försäljning. Elhandel har startats upp med besök hos en 
mängd företag samt deltagande på olika event för att möta invånare och kunder i Finspång. Ett arbete har påbörjats för att öka 
affärsmässigheten i verksamheten, för att utveckla verksamheten och öka försäljningen inom framförallt fjärrvärme och el.      

För framtida utveckling finns stora möjligheter, främst inom energiområdet. Framför allt, genom att fortsatt bygga ut
fjärrvärmen på ett lönsamt sätt, dvs förtätning av befintligt nät, men även genom andra tjänster för att stötta kärn-
verksamheten och kunderna. En satsning på olika former av tjänster inom energiområdet kommer att påbörjas under 2020.

Under våren 2016 färdigställdes en ackumulatortank för fjärrvärme. Den har trimmats in och bidragit till en jämnare 
belastning på pannorna.  Det har avsevärt minskat fossiloljeförbrukningen då företaget inte längre använder 
fossiloljepannor för att reglera lasten. Under senare delen av 2019 konverterades oljepannorna till biooljepannor. 
Förutom två reservpannor är nu fjärrvärmeproduktionen fossiloljefri.

För att möta framtidens kvalitets- och miljökrav tillsammans med förändringar i klimat och ett ambitiöst befolkningsmål
måste VA-anläggningarna förnyas. Detta gäller framförallt de största anläggningarna Axsäters avloppsreningsverk
och Blekens vattenverk. Utredningar som rör kapacitetsökning och kvalitetsförbättring pågår för båda anläggningarna.
Varma somrar och snö- och regnfattiga vintrar gör att nivåer i råvattentäkterna är lägre än normalt. Utredningar för att hitta 
fler vattentäkter pågår för att säkra vattentillgången.

Nät/Teknik verksamheten har senaste åren rekryterat skickliga medarbetare, men det finns en utmaning i att fortsätta 
stärka kompetensen inom VA och fjärrvärme. Under året har det förebyggande arbetet med underhåll och förnyelse 
av VA-ledningsnätet intensifierats. Det är ett arbete som ytterligare måste stärkas under kommande år. 

Finspångs Tekniska Verk AB 2015 2016 2017 2018 2019

Bruttoomsättning 166 176 187 206 207 
Balansomslutning 443 456 480 487 474 
Årets resultat 4 6 5 3 0 
Investeringsvolym 57 32 25 37 52 
Soliditet (%) 8 11 13 16 18 
Antal fast anställda) 45 49 52 56 59 

Vallonbygden
Årets största enskilda projekt var nybyggnation av 18 lägenheter på Humlevägen. De stod klara för inflyttning den 1 oktober 2019.
På Röda Hårstorp påbörjades byggande av nya marklägenheter vilket varit möjligt då tvättstugor och lägenhetsförråd flyttats.
 Vid Profilvägen 10 färdigställdes ett utemiljöprojekt med bl a ny lekpark och belysning. Därutöver genomfördes renoverings- och 
underhållsåtgärder för 31 mkr.

Vid årsskiftet fanns 21 (18) outhyrda lägenheter. Genomsnittet outhyrda lägenheter var under året 19 (8). Omflyttningsfrekvensen
uppgick till 20,9% (17,3%) och totalt tecknade vi 411 (348) nya hyresavtal. Avflyttningarna uppgick till 330 (329).

Mot bakgrund av att bolagets lägenheter är så gott som fullt uthyrda (över 99%) byggs kontinuerligt lämpliga lokaler om till 
intäktsbärande bostäder. Bolaget räknar med att 2020 blir ett år med gott ekonomiskt resultat i första hand pga en 
fastighetsförsäljning, som kommer ge ett realisationsresultat på ca 26 mkr i resultat. Hyresförhandlingarna för 2020 är framflyttade till 1 april 2020.

Vallonbygden AB 2015 2016 2017 2018 2019

Bruttoomsättning 174 177 183 186 190 
Balansomslutning 491 577 585 635 677 
Årets resultat 14 11 12 9 5 
Investeringsvolym 37 86 45 73 67 
Soliditet (%) 20 19 20 20 20 
Antal fast anställda) 19 26 26 27 25 

Finspångs Stadsnät Finet AB
Finet har under året tecknat avtal med Finspång Fiber AB. De åtar sig att bygga ut fibernätet i de norra delarna av kommunen. 
Finet bygger ut nätet i de södra delarna av kommunen. Projekt har genomförts i Sjögesätter, Annsjön, Lämmetorp, Hällestad,
Ljusfallshammar samt Gomma/Skäftesfall. Ytterligare projekt där projektering startat är Falla/Mässelköp, Klintorp/Båtstorp, Köp/Risinge, 
Prästköp/Solberga, Doverstorp/Sundet och Väg 1135 Sätra-Ljungsbro. Samtidigt arbetas det med färdigställande av förtätningar i centralorten. 

På uppdrag av Kommunen har en upphandling för uppgradering av Wifi-nätet till kommunen gjorts.

Finspångs Stadsnät Finet AB 2015 2016 2017 2018 2019

Bruttoomsättning 20 20 21 22 23
Balansomslutning 55 56 65 75 76
Årets resultat 1 0 0 0 0
Investeringsvolym 10 10 16 13 15
Soliditet (%) 20 21 18 14 13
Antal fast anställda) 8 9 9 8 10
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Förändring av eget kapital Aktiekapital Uppskrivnings- Reserv- Balanserat- Årets Totalt
fond fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 8 900 2 063 200 29 340 19 40 522
0

Omföring av föregående års resultat 0 0 0 19 -19 0
Omföring mellan bundet och fritt EK -48 48 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 6 315 6 315
Belopp vid årets utgång 8 900 2 015 200 29 407 6 315 46 837

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämman 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserat resultat 29 407 156
Årets resultat 6 315 162

35 722 318

disponeras så att

i ny räkning överföres 35 722 318
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Koncernens resultaträkning

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

Nettoomsättning 378 914 361 702
Aktiverat arbete för egen räkning 4 562 3 880
Övriga rörelseintäkter 922 12 082

1 384 398 377 664

Rörelsens kostnader

Rörelsekostnader -150 337 -134 600
Övriga externa kostnader 2 -68 553 -75 269
Personalkostnader 3 -67 058 -66 462
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring) -50 872 -57 760
av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-336 820 -334 091

Rörelseresultat 47 578 43 573

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 69 145
Räntekostnader 6 -19 363 -19 367

-19 294 -19 222

Resultat efter finansiella poster 28 284 24 351

Bokslutsdispositioner och skatt

Skatt på årets resultat 8 -7 057 -4 377
Årets resultat 21 227 19 974

Hänförligt till

     Moderföretagets aktieägare 21 227 19 974

     Minoritetsintresse 0 0
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Koncernens balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark 9 40 421 38 749
Byggnader 9 631 880 573 591
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 408 010 381 472
Inventarier, verktyg och installationer 11 17 154 17 630
Leasingbilar 12 967 1 244
Pågående nyanläggningar 13 50 794 53 357

1 149 226 1 066 043

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 52 52
Andelar i intresseföretag 16 450 450
Uppskjuten skattefordran 17 463 1 569

965 2 071

Summa anläggningstillgångar 1 150 191 1 068 114

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Lager och förråd 4 718 4 987
4 718 4 987

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 34 026 38 962
Fordringar Finspångs kommun 55 014 83 754
Skattefordran 1 210 552
Övriga fordringar 2 162 2 093
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 4 138 4 215

96 550 129 576

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank 19 127 128
Summa omsättningstillgångar 101 395 134 691

SUMMA TILLGÅNGAR 1 251 586 1 202 805
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Koncernens balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Aktiekapital 20 8 900 8 900
Annat eget kapital inklusive årets resultat 206 923 185 696
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 215 823 194 596

215 823 194 596

Avsättningar 22
Latent skatt 11 109 7 358
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 45 45
Övriga avsättningar 21 993 29 134

33 147 36 537

Långfristiga skulder
Skuld till Finspångs kommun 23 903 521 868 521

903 521 868 521

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 43 726 43 233
Skulder Finspångs kommun 25 10 251 7 786
Övriga skulder 5 860 10 937
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 39 258 41 194

99 095 103 150

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 251 586 1 202 805
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Annat eget 
kapitel inkl.

Aktiekapital årets resultat Totalt

Ingående balans 2019-01-01 8 900 185 696 194 596

Årets resultat 0 21 227 21 227
Utgående balans 2019-12-31 8 900 206 923 215 823
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Koncernens kassaflödesanalys

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 47 578 43 573
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar och nedskrivningar 50 646 57 359
    Justering för gjorda avsättningar -7 121 1 823
    Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 0 14

91 103 102 769

Erhållen ränta 69 145
Erlagd ränta -19 363 -19 367
Skatt -2 221 -494
Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 69 588 83 053

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 269 -1 539
Förändring av rörelsefordringar 44 264 269
Förändring av rörelseskulder -15 016 6 563
Kassaflöde från den löpande verksamheten 99 105 88 346

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -134 106 -122 807
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 456
Kassaflöde från investeringsverksamheten -134 106 -122 351

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 35 000 34 000
Förändring av långfristiga fordringar 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 000 34 000

Årets kassaflöde -1 -5

Likvida medel vid årets början 128 133

Likvida medel vid årets slut 127 128

11  (28)  316 av 605



Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Moderföretagets resultaträkning

Not

2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

Nettoomsättning 3 325 3 429
Övriga rörelseintäkter 0 0

1, 4 3 325 3 429

Rörelsens kostnader

Rörelsekostnader -2 209 -2 016
Övriga externa kostnader  2 -1 221 -781
Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring)
av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7 835 -807

4 4 405 -3 604

Rörelseresultat 7 730 -175

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 3 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -727 -746

-724 -746

Resultat efter finansiella poster 7 006 -921

Bokslutsdispositioner 7 1 011 1 209
Resultat före skatt 8 017 288

Skatt på årets resultat 8 -1 702 -269
Årets resultat 6 315 19
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Moderföretagets balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark 9 1 724 1 724
Byggnader 9 23 035 15 000
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 0 3
Inventarier, verktyg och installationer 11 260 86
Pågående nyanläggningar 14 0 0

25 019 16 813

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 61 000 61 000
Andelar i intresseföretag 16 450 450
Uppskjuten skattefordran 17 329 1 346

61 779 62 796

Summa anläggningstillgångar 86 798 79 609

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 4 470 4 759
Kundfordringar 126 35
Fordringar hos Finspångs kommun 0 0
Aktuella skattefordringar 51 0
Övriga fordringar 16 4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 1 0

4 663 4 798

Kassa och bank 19 0 0
Summa omsättningstillgångar 4 663 4 798

SUMMA TILLGÅNGAR 91 461 84 407
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Moderföretagets balansräkning

Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 
Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 8 900 8 900
Uppskrivningsfond 21 2 015 2 063
Reservfond 200 200

11 115 11 163

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -1 165 -1 232
Överföring från uppskrivningsfond 0 0
Aktieägartillskott 30 572 30 572
Årets resultat 6 315 19

27 35 722 29 359

46 837 40 522

Avsättningar
Latent skatt 22 686 0

686 0

Långfristiga skulder
Skuld till Finspångs kommun 23 35 305 35 305

35 305 35 305

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 24 0 0
Konvertibla lån 0 0
Skulder till kreditinstitut 0 0
Förskott från kunder 0 0
Leverantörsskulder 589 100
Skulder till Finspångs kommun 25 7 588 7 786
Skulder till koncernföretag 0 110
Övriga kortfristiga skulder 0 33
Skatteskuld 0 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 457 338

8 633 8 579

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 461 84 407
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Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital

Aktie- Uppskrivnings- Reservfond Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat

Ingående balans 2018-01-01 8 900 2 074 200 26 960 2 369 40 503
Omföring resultat föregående år 0 0 0 2 369 -2 369 0
Omföring mellan bundet och fritt eget 
kapital 0 -11 0 11 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 19 19
Utgående balans 2018-12-31 8 900 2 063 200 29 340 19 40 522

Omföring resultat föregående år 0 0 0 19 -19 0
Omföring mellan bundet och fritt eget 
kapital -48 48 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 6 315 6 315
Utgående balans 2019-12-31 8 900 2 015 200 29 407 6 315 46 837
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Moderföretagets kassaflödesanalys 2019-01-01

-2019-12-31

2018-01-01

-2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 7 730 -175
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar -7 835 807
    Justering för gjorda avsättningar 0 0

-105 632

Erhållen ränta 3 0
Erlagd ränta -727 -746
Betald inkomstskatt 0 -13
Kassaflöde från den löpande verksamheten -829 -127

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 135 1 956
Förändring av rörelseskulder 54 -3 038
Kassaflöde från den löpande verksamheten -641 -1 209

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -370 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -370 0

Finansieringsverksamheten

Erhållna koncernbidrag 1 011 1 209
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 011 1 209

Årets kassaflöde -0 -0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernredovisning

Intäktsredovisning

Redovisning av leasingavtal

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
 
Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
 inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt   
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder. 

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

I koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som
förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med
dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har
ett betydande men inte bestämmande inflytande.

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt
värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Finspångs kommun (org.nr. 212000-0423)
med säte i Finspång. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten
skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och
eget kapital.

Tillgångar som leasas genom ett finansiellt leasingavtal redovisas som en materiell anläggningstillgång samtidigt som framtida
leasingavgifter redovisas som skuld. Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången och skulden till nuvärdet av framtida
minimileaseavgifter och eventuellt restvärde. Vid beräkningen av nuvärdet av minimileaseavgifterna används avtalets implicita ränta.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i 
enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för
förpliktelsen.
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Uppskattningar och bedömningar

uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet.

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Markanläggningar 20 år
Byggnader

Stomme 55-100 år
Fasad, fönster 50 år
Miljöförbättringar 50 år
Stammar, el, VA, ventilation 45 år
Värmeanläggning 35 år
Soprum och miljöhus 33 år
Kulvert, dränering, yttertak, snickerier 40 år
Garage, biluppställningsplatser 25 år
Tekniska installationer, Ytskikt, Bredband 20 år
Lekplatser 10 år
Ledningsnät och tekniska anläggningar

Byggnader till tekniska anläggningar 10-40 år
Fjärrvärmekulvert 33 år
Vatten/avloppsledningar 40-50 år
Pannor, elfilter 20 år
Pumpstationer 20 år
Tekniska anläggningar VA 10-20 år
Maskiner värmeverk 15 år
Fjärrvärmepumpar, brännare, oljepanna 10 år
Traverser 7 år
Slitdelar värmeverket 5-10 år
Övrigt

Maskiner och andra tekniska anläggningar till stadsnät 5-20 år
Maskiner, inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden 
som anses vara rimliga vid denna tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en 
väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt
över den förväntade nyttjandeperioden.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
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Värdering av fastigheter

Cushman & Wakefield har på uppdrag från FFIA genomfört en oberoende marknadsvärdering för var och en av bolagets fastigheter. 
Kalkylen har utförts som en kassaflödesanalys om en period om 5 år, januari 2020- dec 2024. Kassaflödesanalysen har stämts av 
med en ortsprisanalys. En översiktlig okulär besiktning har utförts under januari 2020 av Cushman & Wakefield AB. 

Marknadsvärde fastigheter i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB

Samtliga i värderingen ingående fastigheter är belägna inom Finspångs kommun och utgörs främst av näringsfastigheter. En del av 
fastigheterna är belägna i bruksorten Rejmyre.

Bedömt marknadsvärde vid värdetidpunkt december 2019

Marknadsvärde 26 300 mkr
Marknadsvärdet (schablon) ger endast en indikation på

fastighetens värde. 

Nyckeltal

Marknadsvärde 26 300 mkr
Marknadsvärde per kvm 2 707 SEK/m2
Marknadsvärde / Summa taxeringsvärde 1,38
Initial direktavkastning 4,26 %
Direktavkastningskrav för restvärdesberäkning 8,25 %
Kalkylränta för restvärdet 10,23 %
Kalkylränta för driftnetto 10,23 %

Beräkningsförutsättningar

Lokalslag Area

m2

Kontor 3 460
Industrier 6 257
Summa area 9 717

Taxeringsinformation

Totalt taxeringsvärde 19 077
Total tomtareal 36 426

För marknadsvärde fastigheter i koncernen se not 10.

Varulager

Fordringar, skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga
skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om
inget annat anges ovan.

tkr

I koncernredovisningen värderas varulagret till det fulla anskaffningsvärdet vilket understiger dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda metoden innebär att
eventuell inkurans i varulagret har beaktats.
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Noter

Not 1  Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
               Koncernen                      Moderföretaget

2019 2018 2019 2018

Hyresintäkter, FFIA moderbolag samt Vallonbygden 139 394 136 023 3325 3 429
Förvaltningsuppdrag Vallonbygden - Finspångs kommun 52 615 52 499 0 0
Övriga intäkter Vallonbygden 694 442 0 0
Energi 73 943 71 881 0 0
Vatten/Avlopp 45 181 38 356 0 0
Avfall 24 141 23 508 0 0
Teknik 23 071 19 843 0 0
Rörelseintäkter Finspångs Tekniska verk 740 9 828 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning Finspångs Tekniska verk 4 562 5 379 0 0
Anslutningsavgift optonät 4 107 4 803 0 0
Abonnemang bredband 8 800 7 899 0 0
Television 1 790 1 739 0 0
Svartfiber 1 755 1 693 0 0
Datakommunikation Finspångs kommun 1 838 2 269 0 0
Övriga intäkter Finet 1 766 1 499 0 0

384 398 377 664 3325 3 429

Hyreskontrakt i Finspångs Förvaltnings- och Industrihus fastigheter

Hyreskontraktens löptider Antal kontrakt Bedömt kontraktsvärde 2020 Andel av värdet

2020 10 617 18%
2021 3 1 598 46%
2022 3 335 10%
2023- 2 800 23%
Summa lokaler

Vakanta lokaler 3 102 3%
Total 21 3 452 100%

Hyresavtal avseende lokaler ingår normalt med en kontraktstid om tre till fem år och är normalt indexreglerade.

Not 2  Arvode till revisorer

               Koncernen                      Moderföretaget

2019 2018 2019 2018

E&Y AB 328 203 58 24
Övriga tjänster 235 20 0 0

563 223 58 24

20  (28)  325 av 605



Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Not 3  Anställda och personalkostnader

Antal anställda

2019 2018 2019 2018

Män 73 72 0 0
Kvinnor 21 19 0 0

94 91 0 0

Löner och andra ersättningar

2019 2018 2019 2018

Styrelse och VD 2 864 4 762 0 0
Övriga anställda 41 170 37 924 0 0

44 034 42 686 0 0

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och VD 1 879 2 857 0 0
Pensionskostnader övriga anställda 2 790 3 944 0 0
Övriga sociala kostnader enl lag och avtal 14 405 13 690 0 0

19 075 20 491 0 0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 21% 36% 0 57%
Andel män i styrelsen 79% 64% 1 43%
Andel kvinnor bland övriga ledande
befattningshavare 12% 0% 0 0%
Andel män bland övriga ledande
befattningshavare 88% 100% 1 100%
Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 4  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen 18% 23%
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 
inom koncernen 0% 0%

Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

               Koncernen                      Moderföretaget

2019 2018 2019 2018

Övriga ränteintäkter 69 145 3 0
69 145 3 0

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter

               Koncernen                      Moderföretaget

2019 2018 2019 2018

Räntekostnader till kommunens internbank 19 278 19 319 677 717
Övriga räntekostnader 85 48 50 29

19 363 19 367 727 746

Not 7  Bokslutsdispositioner

2019 2018

Koncernbidrag 1011 1 209
1011 1 209

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncern Moderföretag
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Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB
556012-6228

Not 8  Skatt på årets resultat

2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt 1 529 481 0 0
Skatt hänförlig till tidigare taxering 672 273 0 273
Uppskjuten skatt 4 856 3 623 1 702 -4
Redovisad skatt 7 057 4 377 1 702 269

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt 28 284 24 351 8 017 288

Skatt på redovisat resultat enligt 
gällande skattesats (21,4 %): 3 242 5 357 1 716 63
Skatteeffekt av:

     Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader -234 -61 -121 0
     Återföring på nedskrivning -2 001 0 -2 001 0
     Årets nedskrivningar 70 0 70 0
     Övriga ej avdragsgilla kostnader 84 101 52 55

  Avskrivning på uppskrivning 13 0 13 0
     Ej skattepliktiga intäkter 0 -221 0 0
     Skatt hänförlig till föregående år 672 -63 0 273
     Övrig justering 355 -77 271 -32

  Förändring uppskjuten skatt obeskattade reserver 3 045 0 0 0
    Förändring uppskjuten skatt 1 811 -659 1 702 -91
Redovisad skatt 7 057 4 377 1 702 269

Årets skattekostnad i % 25,0% 18,0% 21,2% 93,4%

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2019 21,4% och för 2018 22,0 %.

Koncernen Moderföretaget
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Not 9  Byggnader och mark

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 903 054 844 242 48 299 48 299
Årets anskaffningar 71 765 61 326 133 0
Försäljningar och utrangeringar -936 -1 835 0 0
Omklassificeringar 1 003 -679 0 0
Utgående ackumulerade 974 886 903 054 48 432 48 299

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -280 124 -262 262 -18 460 -17 400
Försäljningar och utrangeringar 618 698 0 0
Omklassificeringar 0 719
Årets avskrivningar -20 599 -19 279 -1 060 -1 060
Utgående ackumulerade -300 105 -280 124 -19 520 -18 460

avskrivningar

Ingående uppskrivningar 44 598 45 661 2 598 2 659
Omklassificeringar 0 -3 0 0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -1 060 -1 060 -60 -60
Utgående ackumulerade 43 538 44 598 2 537 2 598

uppskrivningar

Ingående nedskrivningar -55 188 -56 471 -15 713 -16 079
Årets nedskriningar -327 0 -327 0
Återförda nedskrivningar 9 497 1 283 9 349 366
Utgående ackumulerade -46 018 -55 188 -6 691 -15 713

nedskrivningar

Utgående redovisat värde 672 301 612 340 24 759 16 724

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 1 178 600 1 018 879 26 300 25 099

Bokfört värde förvaltningsfastigeheter 621 631 538 820 24 759 16 724

Not 10  Maskiner och andra tekniska anläggningar

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 779 006 772 412 157 157
Omklassificeringar 16 472 2 827
Årets anskaffningar 42 446 22 342 0 0
Försäljning och utrangering 0 -18 575
Utgående ackumulerade 837 924 779 006 157 157

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -397 535 -383 793 -154 -150
Försäljningar/utrangeringar 0 18 369 0 0
Omklassificeringar 0 16 0 0
Årets avskrivningar -32 379 -32 127 -3 -4
Försäljning och utrangering 0 0 0 0
Utgående ackumulerade -429 914 -397 535 -157 -154

avskrivningar

Utgående redovisat värde 408 010 381 472 0 3

Bidrag som har reducerat anskaffningsvärdet uppgår till 7 455 tkr.

Moderföretaget

Koncernen

Koncernen

Moderföretaget
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Not 11  Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 90 463 89 366 1 088 1 088
Årets anskaffningar 4 453 8 103 237 0
Årets nedskrivningar 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -8 083 0 0
Omklassificeringar 230 1 077 0 0
Utgående ackumulerade 95 146 90 463 1 325 1 088

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -72 833 -75 367 -1 002 -953
Försäljningar/utrangeringar 0 8 083 0 0
Omklassificeringar 0 -360 0 0
Årets avskrivningar -5 159 -5 189 -63 -49
Utgående ackumulerade -77 992 -72 833 -1 065 -1 002

avskrivningar

Utgående redovisat värde 17 154 17 630 260 86

Not 12 Finansiella leasingavtal

Moderföretaget och koncernen har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som finansiella leasingavtal:
Bilar - Danske Bank och Santander Bank

Tillgångar från finansiella leasingavtal ingår i balansräkningen enligt nedan:

Leasingbilar

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 404 3 152 0 0
Årets anskaffningar 594 203
Försäljningar/utrangeringar -1 612 -951
Utgående ackumulerade 1 386 2 404 0 0

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -1 159 -1 308 0 0
Försäljningar/utrangeringar 965 549
Årets avskrivningar -225 -400
Utgående ackumulerade -419 -1 159 0 0

Utgående redovisat värde 967 1 244 0 0

Not 13 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärden 53 357 26 034 0 0
Årets anskaffningar 42 531 48 011 0 0
Omklassificeringar -45 094 -20 688 0 0
Utgående redovisat värde 50 794 53 357 0 0

Koncernen Moderföretaget

ModerföretagetKoncernen
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Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 52
Årets anskaffning/försäljning 0 0
Utgående redovisat värde 52 52

Not 15 Andelar i koncernföretag

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

andel andel

Antal

andelar värde

Finspångs Tekniska Verk AB 100% 100% 25 000 25 000
Finspångs Stadsnät Finet AB 100% 100% 3 000 3 000
Vallonbygden AB 100% 100% 1 400 33 000

61 000

Org.nr. Säte

Finspångs Tekniska Verk AB 556045-8811 Finspång
Finspångs Stadsnät Finet AB 556257-7261 Finspång
Vallonbygden AB 556381-0588 Finspång

Not 16  Specifikation av andelar i  intresseföretag

Namn Antal andelar

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Bokfört värde 

moder-

företaget 

Resultatandel 

Koncern

CNG Holding AB 0 15% 15% 50 0
Curt Nicolin Gymnasiet AB 0 40% 40% 400 0

450 0

Org.nr. Säte

CNG Holding AB  556540-4638 Finspång
Curt Nicolin Gymnasiet AB  556643-1044 Finspång

Not 17  Uppskjuten skattefordran

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående saldo 1 569 3 637 1 346 1 342
Tillkommande skattefordringar 0 0 0 0
Återförda skattefordringar -1 106 -2 068 -1 017 4

463 1 569 329 1 346

Se även not 9 Skatt på årets resultat.

Not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 0 31 0 0
Förutbetalda försäkringspremier 993 1 081 0 0
Upplupna intäkter 1 125 139 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 2 020 2 963 1 0

4 138 4 215 1 0

Koncernen Moderföretaget

Namn

ModerföretagetKoncernen

Koncernen
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Not 19  Kassa och bank

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kassamedel 127 128 0 0
127 128 0 0

Koncernens tillgångar avseende likvida medel finns på ett underkonto till kommunens koncernkonto i Swedbank och ingår i vår
balansräkning under posten "Fordran hos Finpångs kommun". Likvida medel tillhörande koncernen och ingående i internbanken
var vid årsskiftet vid årsskiftet 36 913 tkr (70 506 tkr).

Not 20  Antal aktier och kvotvärde

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Aktiekapital 8 900 8 900 8 900 8 900
Antal aktier 8 900 8 900 8 900 8 900
Kvotvärde (i kr) 1 000 1 000 1 000 1 000

Not 21  Uppskrivningsfond

2019-12-31 2018-12-31

Ingående saldo 2 063 2 074
Överföring till fritt eget kapital p.g.a. avskrivningar -48 -11

2 015 2 063

Not 22  Avsättningar

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Latent skatt

     Belopp vid årets ingång 7 358 5 802 0 0
     Årets avsättningar 3 751 1 895 686 0
     Under året ianspråktagna belopp 0 -61 0 0
     Under året återförda belopp 0 -278 0 0

11 109 7 358 686 0

Pensioner och liknande förpliktelser

     Belopp vid årets ingång 45 45
     Årets avsättningar 0 0
     Under året ianspråktagna belopp 0 0
     Under året återförda belopp 0 0

45 45

Övriga avsättningar

     Belopp vid årets ingång 29 134 27 311
     Årets avsättningar -7 141 3 783
     Under året ianspråktagna belopp 0 -1 903
     Under året återförda belopp 0 -57

21 993 29 134

Specifikation Övriga avsättningar

Återställande av deponi 21 995 25 186
Avsättning resultatfond VA -6 895 -835
Avsättning resultatfond Avfall 6 893 4 783

21 993 29 134

Not 23  Långfristiga skulder

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skuld till Finspångs kommun 903 521 868 521 35 305 35 305
903 521 868 521 35 305 35 305

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Återställning av deponi som ska vara färdigställd 2027.

Moderföretaget
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Not 24  Checkräkningskredit

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Beviljad kredit 35 000 30 000 12 500 12 500
Utnyttjad kredit 9 857 7 522 7 194 7 522

Not 25  Skulder till Finspångs kommun

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Skuld koncernkonto Finspångs kommun 9 857 7 522 7 194 7 522
Övriga skulder Finspångs kommun 394 264 394 264

10 251 7 786 7 588 7 786

Koncernens skuld avseende utnyttjand checkkredit finns på ett underkonto till kommunens koncernkonto i Swedbank och ingår i vår
balansräkning under posten "Skuld hos Finpångs kommun".Skuld tillhörande koncernen och ingående i internbanken
var vid årsskiftet vid årsskiftet 10185 tkr (7522 tkr).

Not 26  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Upplupna löner 0 1 062 0 0
Upplupna semesterlöner 2 999 3 263 0 0
Upplupna sociala avgifter 1 383 2 387 0 0
Övriga upplupna kostnader 8 374 8 124 148 19
Förutbetalda hyresintäkter 11 967 11 619 309 319
Övriga förutbetalda intäkter 14 535 14 739 0 0

39 258 41 194 457 338

Not 27 Förslag till resultatdisposition till årsstämman

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserad vinst 29 407 156
Årets resultat 6 315 162

35 722 318

disponeras så att i ny räkning överförs 35 722 318

Not 28  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 121 121 0 0
121 121 0 0

Not 29 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång.

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget
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Kommunstyrelsen  

 
 

Revidering av Finspångs kommuns grafisk profil 

 
Sammanfattning 
I Maj 2017 antog kommunstyrelsen en ny grafisk profil med profilmanual för Finspångs 
kommun. Utifrån den utveckling som skett inom digitala medier samt att flera 
verksamheter inom kommunen har uttryckt behov av tydlighet och flexibilitet kring 
kommunens kommunikationsmaterial finns behov av revidering.  
 
Kommunikationsavdelningen instämmer i ovanstående och ser även behov av att 
modernisera och komplettera profilmanualen samt förtydliga tillämpningen för 
verksamheter med särprofilering och hur dessa ska harmonisera med varandra och 
tillsammans med kommunens ordinarie grafiska profil och logotype. I samråd med 
verksamheterna har kommunikationsavdelningen tagit fram ett förslag till reviderad 
grafisk profilmanual som ska förtydliga och göra det enkelt för medarbetare och externa 
samarbetspartners att använda Finspångs kommuns grafiska profil och riktlinjer. 
Revideringen innebär bland annat förtydligande kring: 
 

 Skölden som placeras som bakgrund till logotypen. 

 Tillgänglighet. 

 Typografi. 

 Språkstöd och tilltal. 

 Färgpalett.  

 Dekorelement. 

 Digitala medier och rörlig bild. 

 Bildspråk. 

 Annonser. 

 Kläder och profilprodukter. 

 Särprofilering med nivåer. 

 Platsvarumärket för Finspångs kommun. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att anta den reviderade grafiska profilen för Finspångs kommun.  

 
 
 

334 av 605



   
Maria Samson 

2020-03-05  2 (2)  

Dnr KS.2020.0341  

  

 

 

 

335 av 605



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 25 (39) 
Sammanträdesdatum:  
2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2017-§ 196   Dnr: KS.2017.0207 
 
Revidering av Finspångs kommuns grafiska profil 

Sammanfattning 
Den 24 februari 2010 antog kommunfullmäktige en ny grafisk profil med 
profilmanual för Finspångs kommun. I beslutet delegerades också till 
kommunstyrelsen att revidera den grafiska profilen vart tredje år vilket inte har 
skett.  
 
Flera verksamheter inom kommunen har uttryckt behov av en större flexibilitet 
samt möjlighet att avsändande verksamhet tydligare ska framgå i 
kommunikationsmaterial. Detta gäller främst verksamheter med evenemang och 
aktiviteter samt vid platsmarknadsföring.  
 
Kommunikationsavdelningen instämmer i ovanstående och har även 
uppmärksammat behov av att modernisera och komplettera profilmanualen samt 
förtydliga kriterier för vilka verksamheter som tillåts särprofilering med egna 
logotyper, hur dessa ska harmonisera med varandra och tillsammans med 
kommunens ordinarie grafiska profil och logotype. 
 
I samråd med de verksamheter som uttalat behov av särprofilering och större grad 
av flexibilitet har kommunikationsavdelningen tagit fram ett förslag till reviderad 
grafisk profilmanual där de större förändringarna är: 

 Kommunlogotypen, alternativt logotyp för verksamheter med godkänd 
särprofilering, placeras längst ner i högra hörnet. 

 Den grå skölden som tidigare placerats som bakgrund till logotypen används 
bara i vissa specifika fall. 

 Fler typsnitt tillåts i rubriker för exempelvis evenemang. 

 Fler antalet komplementfärger. 

 För särprofilering ska tillåtas krävs att verksamheten är kommersiellt 
konkurrensutsatt med undantag för räddningstjänsten som har behov av en 
tydlig avsändare med ett nationellt igenkänt formspråk för andra 
räddningstjänster.  

 Kulturhusets och Bergska gymnasiets logotyper med grafiska mönster har 
justerats så de harmoniserar tillsammans med varandra och med 
kommunens logotype. 

 
Den reviderade profilmanualen anger grunden för hur vår grafiska kommunikation 
ska se ut men det finns behov av att fortsätta utveckla och komplettera profilen. 
Det gäller bland annat platsmarknadsföring, skyltning, kläder och profilprodukter, 
digitala kanaler, bildspråk, skrivregler etc. 
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Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 26 (39) 
Sammanträdesdatum:  
2017-06-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anta den reviderade grafiska profilen för Finspångs kommun.  
 

2. Att delegera till kommundirektören att besluta om eventuella 
kompletteringar och avsteg från den grafiska profilen. 

- - - - - 
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Kommunfullmäktige 

 
 

Rapportering investeringar årsbokslutet 2019 

 
Sammanfattning 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla 
budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 
slutdatum. 
 
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk rapportering över Pågående 

investeringar vid årsbokslutet 2019 samt en statusrapportering över årets projekt 
med kommentarer från sektorerna. 
 
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr 
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsanslag till 65 
mkr. Under året har flera projekt avslutats, däribland Lillängens förskola där 
kostnaden slutade på 38 mkr, slutredovisning till Kommunstyrelsen återstår. 
Andra större projekt som färdigställdes var bland annat ”stugby Arena Grosvad”, 
”GC-väg Storängsskolan” och ”lekplats Vita stan”. Sektorerna har liksom 
tidigare år erhållit investeringsmedel för verksamhetsinvesteringar. Bland annat 
har sektor vård och omsorg färdigställt sin investering i nyckelfri hemtjänst där 
syftet var att förbättra säkerheten och minska riskerna med nyckelhantering för 
brukare och personal.  Kostnaden slutade på 1,7 mkr.  
 
I samband med årsbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har 
färdigställts till 152 mkr. Prognosen visar på en kostnadsavvikelse med -2,5 mkr 
där bland annat projekt ”anpassning busshållplats Bävervägen och 
pendlarparkering” förväntas bli dyrare än beräknat. Fler projekt kommer att 
färdigställas under våren däribland ”omklädningsrum Grosvad” med en budget 
på 5 mkr och ” skateboardpark” budgeterad till 7 mkr. 
 
Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns 
investeringsmedel avsatta för exploatering och infrastrukturprojekt som ännu 
inte är påbörjade eller delvis påbörjade. 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna rapporteringen 
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EKONOMISK RAPPORTERING PÅGÅENDE INVESTERINGAR ÅRSBOKSLUTET 2019

Projekt (tkr) Ombudget från 

2018

Invbudget 

2019

Total 

budget

IB utfall Utfall 

2019

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Prognos 

invproj

Avv 

budget/ 

prognos

1853 Omklädningsrum Grosvad 5 000 0 5 000 290 3 794 4 084 916 5 000 0
Fastighetsinvesteringar 5 000 0 5 000 290 3 794 4 084 916 5 000 0

9155 Ledlampor i eljusspåret 2019 0 700 700 0 495 495 206 700 0
Klimat och miljöanpassning 0 700 700 0 495 495 206 700 0

9157 Ny vattenledning konstsnö 0 250 250 0 278 278 -28 250 0
9158 Servicehus Grosvad camping 2019 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0
9229 Wifi Arena Grosvad 0 0 0 0 106 106 -106 0 0
Offentliga miljöer 0 3 250 3 250 0 384 384 2 866 3 250 0

1717 Sektorsgem invest.medel till förf. 213 -74 139 0 0 0 139 139 0
9132 Sektorsgem IT-investeringar till förf. 0 581 581 0 0 0 581 581 0
1569 Införande kundreskontraportal 300 0 300 335 -83 252 48 300 0
1921 Dränering A-plan Grosvad 182 0 182 0 0 0 182 182 0
1977 E-handelsprojekt 265 0 265 0 0 0 265 265 0
9075 Digitalisering av föreningsbidrag 250 0 250 0 0 0 250 250 0
9076 Ny version av Public 360 110 0 110 0 0 0 110 110 0
9078 Ny webbplats 2 500 0 2 500 437 971 1 407 1 093 2 500 0
9079 Nya stratsyslicenser 65 0 65 0 0 0 65 65 0
9173 Asfaltering Arena Grosvad 0 100 100 0 261 261 -161 100 0
9195 Inventarier bibliotek 2019 0 100 100 0 50 50 50 100 0
9201 Högtalarsystem sessionssalen 0 700 700 0 243 243 457 700 0
Verksamhetens investeringar 3 885 1 407 5 292 771 1 442 2 213 3 079 5 292 0

Summa ledningsstaben 8 885 5 357 14 242 1 061 6 114 7 176 7 066 14 242 0

1273 Industriområde Hå 1:1 Rv 51 1 900 -3 000 -1 100 -2 325 -1 070 -3 395 2 295 -1 100 0
1487 Lärkvägen 4 000 0 4 000 2 035 0 2 035 1 965 4 000 0
1700 Exploatering boende o näringsl 20 000 10 000 30 000 0 0 0 30 000 30 000 0
9093 Fastighetr. del Hårstorp 1:1 0 0 0 -1 512 0 -1 512 1 512 0 0
9153 Korsning Gronvägen/Norralundsv. 0 3 000 3 000 0 157 157 2 843 3 000 0
9217 Fsg Hårstorp 1:1 FTV 0 0 0 0 -160 -160 160 0 0
Exploat. boende och näringsliv 25 900 10 000 35 900 -1 801 -1 073 -2 874 38 774 35 900 0
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Projekt (tkr) Ombudget från 
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Invbudget 

2019

Total 

budget
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invproj

Avv 

budget/ 

prognos

1154 Utredningsuppdrag VB 0 0 0 401 -401 0 0 0 0
1375 Reinvest. ospecificerade 50 168 218 0 0 0 218 218 0
1376 Underhållsinv. ospecificerade 0 105 105 0 0 0 105 105 0
1595 Ekedal 2:1 250 0 250 297 0 297 -47 297 -47
1705 Fastighetsinvesteringar till förf. 21 650 3 430 25 080 0 0 0 25 080 25 080 0
1904 Miljöåtgärder kommunh. reception 1 000 0 1 000 32 0 32 968 1 000 0
1994 Ingelsta 2:1 fsg 0 0 0 -80 700 620 -620 0 0
9105 Viggestorp renovering Kungsörnen 3 500 0 3 500 0 190 190 3 310 3 500 0
9113 Uppdatering trådlösa nät 450 0 450 0 18 18 432 450 0
9135 Ljusfalls skola Ventilationsbyte 0 1 800 1 800 0 5 5 1 795 1 800 0
9138 Metallen plan 2 Undertak, belysn. 0 190 190 0 290 290 -100 290 -100
9148 Ljusfalls skola, fönster & målning 0 50 50 0 0 0 50 50 0
9149 Ny förskola Lotorp 0 0 0 0 101 101 -101 101 -101
9151 Nyhemsskolan särskolan 0 6 800 6 800 0 184 184 6 616 6 800 0
9152 Stationshuset 2019 0 1 500 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0
9208 Ombyggnation Metallen plan 1 trp 0 552 552 0 552 552 0 0 552
9209 Ombyggnation skobutiken 
kommunhuset

0 450 450 0 349 349 101 349 101

9210 Möbler fastighetsenheten 0 0 0 0 276 276 -276 276 -276
9211 LSS-boende Sundsvägen 0 0 0 0 37 37 -37 37 -37
9220 Viggestorpskola Ängen dörrar 0 80 80 0 0 0 80 80 0
9221 Utbyggnad Hällestagården 0 0 0 0 389 389 -389 389 -389
9222 Ombyggnation kök Grosvad 0 0 0 0 217 217 -217 217 -217
9223 Bildningen bibliotek 0 0 0 0 64 64 -64 64 -64
9224 Brandskydd kök Metallen 0 109 109 0 109 109 0 109 0
9230 Ombyggnad Hårstorp 3:363 0 200 200 0 0 0 200 200 0
9231 Takläcka Rejmyre glasbruk 0 430 430 0 0 0 430 430 0
Fastighetsinvesteringar 26 900 15 864 42 764 650 3 080 3 731 39 033 43 342 -578

1476 Gång- och cykelvägar (GC) 541 0 541 0 149 149 392 541 0
1507 GC-väg Butbro 3 000 0 3 000 2 404 590 2 994 6 3 000 0
1523 Gatunät Sjöviksområdet 750 0 750 124 0 124 626 750 0
1565 Gc-väg Butbo brodel 1 500 0 1 500 1 099 120 1 219 281 1 250 250
1704 Infrastruktur till förfogande 3 565 -1 740 1 825 0 0 0 1 825 1 825 0
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1711 Trygghet GC-väg mot Nyhem 250 0 250 63 80 143 107 250 0
1712 Kollektivtrafikåtgärder 784 0 784 0 0 0 784 784 0
1713 Busshållplats Willys 200 0 200 0 0 0 200 200 0
1714 Strandpromenad Engelska parken 275 0 275 25 0 25 250 275 0
1865 Anspassn. busshplats Bävervägen & 
pendlarparkering

1 250 0 1 250 2 435 15 2 449 -1 199 2 449 -1 199

1866 Cykelfrämjande insatser 3 000 0 3 000 59 239 298 2 702 3 000 0
1870 Passage rv51 Vibergarondellen 1 000 0 1 000 0 79 79 921 1 000 0
1986 Omstigningsplats Vistinge 4 300 0 4 300 4 035 0 4 035 265 4 300 0
1989 Personalparkering Högby 1:2 0 0 0 587 -208 379 -379 379 -379
9083 GC-väg Kolstad 1 500 0 1 500 6 3 534 3 540 -2 040 1 770 -270
9126 GC-väg Sjövik 0 1 750 1 750 0 0 0 1 750 1 750 0
9127 GC-väg Norrmalm 0 3 000 3 000 0 62 62 2 938 3 000 0
9129 Asfaltering 2019 0 2 200 2 200 0 1 933 1 933 267 2 200 0
9226 Infrastr. för fastighetsinv. 2019 0 0 0 0 36 36 -36 36 -36
9227 Pendlarparkering Mellangrind 0 0 0 0 81 81 -81 81 -81
Infrastruktur 21 915 5 210 27 125 10 835 6 710 17 545 9 580 28 840 -1 715

1628 Ölstadsjön 700 0 700 93 67 161 539 700 0
1913 Publika laddn.stationer elbil 170 0 170 164 0 164 6 164 6
9063 Klimat- & miljöanp. till förf. 2 448 -1 448 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0
9154 Solceller kommunala fastigheter 0 700 700 0 0 0 700 700 0
9156 Miljöutvecklingspott 2019 0 300 300 0 0 0 300 300 0
9215 Glasbruket värmekulvert 0 420 420 0 0 0 420 420 0
Klimat och miljöanpassning 3 318 -28 3 290 258 67 325 2 965 3 284 6

1578 Skateboardpark 7 000 0 7 000 600 5 286 5 887 1 113 7 185 -185
1702 Offentliga miljöer till förf. 10 200 950 11 150 0 0 0 11 150 11 150 0
9049 Konstgräsplan Lotorp 0 1 300 1 300 0 1 073 1 073 227 1 300 0
1564 Lekplatser 3 242 -3 086 156 127 -73 54 102 157 0
9122 Lekplats Ö- Hårstorp 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0
9123 Leksplats Bruksparken 0 1 486 1 486 0 65 65 1 421 1 486 0
Offentliga miljöer 20 442 1 650 22 092 728 6 352 7 079 15 012 22 278 -185

1703 Samhällsskydd till förf. 500 0 500 0 0 0 500 500 0
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Projekt (tkr) Ombudget från 

2018

Invbudget 

2019

Total 

budget

IB utfall Utfall 

2019

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Prognos 

invproj

Avv 

budget/ 

prognos

9159 IVPA - fordon 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0
Samhällsskydd 500 1 000 1 500 0 0 0 1 500 1 500 0

9072 Utbyte o komp köksutrustning 333 1 087 1 420 0 41 41 1 379 1 420 0
9163 Lokalvårdsutrustning 2019 0 124 124 0 0 0 124 124 0
9171 IT integration modul Aivvo 0 120 120 0 0 0 120 120 0
9172 Modul Aivvo matdistribution 0 108 108 0 0 0 108 108 0
Verksamhetens investeringar 333 1 439 1 772 0 41 41 1 731 1 772 0

Summa sektor samhällsbyggnad 99 308 35 135 134 443 10 670 15 178 25 847 108 595 136 916 -2 472

1184 Inventarier nya Bergska 459 0 459 20 208 228 231 459 0
9186 Laddskåp 2019 0 400 400 0 340 340 60 400 0
9193 Inventarier Grytgöl 2019 0 150 150 0 58 58 92 150 0
9202 Utomhusmiljö Hårstorps fsk 2019 0 150 150 0 8 8 142 150 0
9206 Inventarier Grosvad 2019 0 450 450 0 321 321 129 450 0
Verksamhetens investeringar 459 1 150 1 609 20 936 956 653 1 609 0

Summa sektor utbildning 459 1 150 1 609 20 936 956 653 1 609 0

9059 Digitala nyckelskåp VoO 375 0 375 0 0 0 375 375 0
9161 Sängar VoO 0 500 500 0 454 454 46 500 0
9185 IT-investeringar VO 0 1 000 1 000 0 132 132 868 1 000 0
Verksamhetens investeringar 375 1 500 1 875 0 586 586 1 289 1 875 0

Summa sektor vård och omsorg 375 1 500 1 875 0 586 586 1 289 1 875 0

9179 Inv. gem.lokal Svälthagen 0 100 100 0 0 0 100 100 0
9180 Inventar gem.lokal Profilen 0 100 100 0 0 0 100 100 0
Verksamhetens investeringar 0 200 200 0 0 0 200 200 0

Summa sektor social omsorg 0 200 200 0 0 0 200 200 0

Totalsumma 109 027 43 342 152 369 11 751 22 813 34 565 117 804 154 842 -2 472
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Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2019-12-31 3(19) 

1 Alla investeringar 

1.1 Ledningsstab 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Offentliga miljöer  Stugby Arena Grosvad (pr 1242) 100% 2009-10-28 2019-04-30 

Kommentar 
Campingstugorna har köpts in. Badrummen är renoverade. Hela campingområdet har 
städats upp, exempelvis har nedfallna träd och grenar tagits bort och sly har rensats 
bort. Vägen har jämnats till och asfalterats. 14 ställplatser för husbilar har iordninggjorts. 
26 husvagnsplatser har markerats och säkerställs enligt normer för brandsäkerhet. Nya 
elstolpar för husbilar/husvagnar har installerats. 
Projektet är avslutat och slutredovisat under maj. 

 Vibjörnsparken (pr 1559) 100% 2016-10-07 2018-04-30 

Kommentar 
Projektet är avslutat, återstår slutredovisning till KS. 

 Digitala välkomstskyltar (pr 1857) 100% 2016-10-07 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS. 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 50% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Genomförandet av att skapa en ny tillfällig A-plan är nu gjort och används av Lotorps 
fotbollsförening sedan augusti månad. Den tillfälliga planlösningen planeras hålla i tre 
år. Den långsiktiga lösningen behöver dock fortsatt utredning och eventuellt behöver 
nya beslut tas kring nya lösningar. Samhällsbyggnad och Ledningsstab ska under våren 
planera för hur det fortsatta arbetet skall fortskrida.  

 Bergslagstorget vintern 18/19 (pr 
9115) 

100% 2018-11-01 2018-12-31 

 Wifi-utbyggnad Arena Grosvad (pr 
9229) 

27% 2019-01-01 2020-01-31 

Kommentar 
Finet har kontaktats för att titta på en wifi-lösning på Arena Grosvad och dra in fiber i 
läktarbyggnaden. Finet arbetar med att ta fram en lösning, arbetet beräknas vara klart 
januari 2020. 

 Löparbanor ny beläggning samt 
ommålning 

0% 2020-01-31 2020-12-31 

 Ny råvattenledning för konstsnö (pr 
9157) 

0% 2019-05-14 2020-04-01 

Kommentar 
En beställning är gjord på arbetet som planeras att genomföras under den tidigare delen 
av våren. Projektet kommer även generera att bevattningsmöjlighet kommer finnas av 
cricketplan. 

 Servicehus Grosvads Camping (pr 
9158) 

0% 2019-05-14 2020-12-31 

Kommentar 
Det behöver göras en planändring på campingen för att kunna utveckla området, vilket 
är på gång. Marken är just nu prickmarkerad vilket gör att inga byggnader kan uppföras 
på området. På grund av denna förändring behövs mer tid för att skapa servicehuset.  

Infrastruktur  Uppställningsplats tung trafik (pr 
9009) 

20% 2018-02-12 2019-12-31 

Fastigheter  Omklädningsrum Arena Grosvad (pr 
1853) 
 

65% 2016-10-07 2020-06-01 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Arbetet med att skapa fler omklädningsrum fortskrider. I skrivande stund byter man 
fönster i byggnaden och arbetar med ytskikten. Arbetet beräknas vara färdigt i 
december månad. Del av projektet är klart med omklädningsrum och handikapptoalett 
utanför läktarbyggnaden. Det som återstår är delarna som tillhör läktarbyggnaden. Där 
ska snart cafét renoveras samt återstående ytskikt i byggnaden och förbättrande lösning 
för driftsdelen i läktarbyggnaden som är nytt vaktmästeri. Projektet planeras mellan 
fritidsutvecklare och fastighetsenheten. 

Verksamhetens 
investeringar 

 E-handel (pr 1977) 10% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är försenat p g a vakanta tjänst. CGI har en ny lösning för e-handel och 
erbjuder en tjänst där man håller e-handelsavtalen a-jour.  Resterande 
investeringsmedel är tänkta att användas för införande av abonnemangsfakturor och 
rekvisition. Arbetet med abonnemangsfakturor från Tele2 är påbörjat men 
genomförandet är avhängigt att det finns aktuella register.  

 Reinvesteringar friluftsanläggningar 
(pr 1440) 

100% 2016-10-07 2019-02-28 

Kommentar 
Inköp och installation av luft/luftvärmepump är utförd. Arbetet med borrning efter vatten 
påbörjas så snart möjligt efter vintern. 

 Ny webbplats (pr 9078) 98% 2018-02-01 2021-12-31 

Kommentar 
Upphandling av nytt publiceringssystem samt webbkonsulter är genomförda. Inventering 
av behov, design och funktion för externwebb samt övriga externa webbplatser och 
intranät är fastställd. Respektive sektor/enhet har sett över innehåll och därefter 
uppdaterat sidorna med korrekt och tillgängligt innehåll av utsedda huvudredaktörer 
samt övriga webbredaktörer utsedda av respektive sektor/enhet. 
Externwebben lanserades enligt plan i februari 2019 och intranätet enligt plan i 
september 2019. Huvudredaktörer och redaktörer för samtliga sektorer har utsetts och 
utbildningar är genomförda. Under första kvartalet av 2020 utvärderar och justerar 
kommunikationsavdelningen det sista arbetet inom projektet.  

 Dränering A-plan Grosvad (pr 1921) 50% 2016-12-01 2020-04-30 

Kommentar 
Arbetet pågår, ska beställa en "röntgen"/filmning av dräneringsrören. 
Ytterligare samtal behöver föras mellan samhällsbyggnad och fritid för hur arbetet ska 
fortskrida efter resultaten av "röntgen"/filmning.  

 IT brandvägg (pr 9052) 100% 2017-11-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS under 2019. 

 Server och lagring (pr 9051) 100% 2017-12-01 2019-02-15 

Kommentar 
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS under 2019. 

 Kundreskontraportalen (pr 1569) 80% 2017-06-01 2020-12-31 

Kommentar 
Arbetet med införande av kundreskontraportal försenades under 2018 då det saknades 
serverkapacitet. Med en temporär lösning har arbetet gått vidare och under sommaren 
har en ny lokal server installerats och den temporära lösningen har kunnat avslutas. 
Personalbyte på ekonomi- och styrningsavdelningen fördröjer processen med 
slutgenomförandet. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och 
kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och 
offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge 
kostnadsbesparingar.  

 Nytt röstnings- och högtalarsystem 
Sessionssalen (pr 9201) 
 

40% 2018-02-09 2020-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Referensgrupp med berörda representanter från kansli,- kommunikations- och IT-
avdelningen stämmer av önskad funktionalitet i förhållande till investeringsmedel. 
Upphandling har skett under hösten 2019. 
Uppdraget kommer att delas in två faser då de tekniska problemen idag orsakar så pass 
stora störningar att en lösning är brådskande. Vi avser anskaffa robusta och lättskötta 
lösningar för att minimera risken för fel vid hantering. Fas 1 - Teknik (2019): Byte av 
projektor inklusive bildväxel. Handmikrofon, headset och komplett ljudanläggning. Fas 2 
- Systemimplementation (2020): Introduktion av mötessystem med full support för 
agenda och mötesdokumentation, samt närvarokontroll och votering. 

 Digitalisering av föreningsregister (pr 
9075) 

10% 2018-06-05 2020-06-30 

Kommentar 
Tillsammans med digitaliseringsstrategen arbetar fritidsansvarig med att jämföra olika 
alternativ men problem har uppstått då önskad programvara inte kan kopplas ihop med 
Public 360. Vidare utredning behövs för att se till att den önskad programvaran inte 
orsakar ytterligare problem tillsammans med övriga IT-system. Projektet beräknas 
slutföras under våren. 

 Ny uppdaterad version av Public 360 
(pr 9076) 

20% 2018-06-05 2020-06-30 

Kommentar 
Förberedelser för uppgradering till ny version pågår. Ny version införs under våren 
2020. 

 Nya stratsyslicenser (pr 9079) 89% 2018-06-05 2020-08-31 

Kommentar 
Nya licenser har köpts in. Det finns medel kvar för inköp av ytterligare licenser. Detta 
görs när behov uppstår. 

 Sektorsgem investeringsmedel till 
förfogande (pr 1717) 

99% 2019-01-01 2020-08-31 

 Sektorsgemensamma IT-
investeringar till förfogande (pr 9032) 

83% 2019-01-01 2020-08-31 

 Asfaltering Arena Grosvad (pr 9173) 94% 2019-05-16 2020-02-29 

Kommentar 
Är beräknas slutföras under januari nästa år. Projektet har dock överskridit budget. 
Anledningen till avvikelsen är att efter att man öppnat upp ytan uppmärksammat att 
marken samlar på sig vatten som kan vara orsak till skadan. En mindre dränering görs 
med dräneringsrör och att aktören ansåg att bärlagret behöver förbättras så att den nya 
asfalten skall hålla framåt. I samband med det upptäckta vattnet bräddades också ytan 
som asfalteringsuppdraget gällde för att inte nya skador skall uppstå på den resterande 
ytan.  

 Ny belysning parkering Arena 
Grosvad (pr 9174) 

100% 2019-05-16 2020-01-10 

Kommentar 
Arbetet är i sitt slutskede. Stolparna och belysning är uppe. Det återstår dock en 
garantiåtgärd på plats för att kunna stänga ärendet. 

 Nytt staket rund Arena Grosvad (pr 
9175) 

100% 2019-05-16 2019-08-25 

 Inventarier biblioteket (pr 9195) 48% 2019-07-01 2020-06-30 

Klimat och miljö  Ledlampor i el-ljusspår 2018 (pr 
9094) 

100% 2018-02-12 2019-06-30 

Kommentar 
Kivcksilverlamporna har bytts ut till Ledbelysning i elljusspåren vid Viggestorp, Sonstorp 
och Torstorps motionsspår. Totalt byttes 195 armaturer till Led, totalt 5,8 km elljusspår. 
Viggestorps elljusspår röjdes från nedfallna träd samt sly.  
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Ledlampor i eljusspåret år 2019 (pr 
9155) 

70% 2019-05-14 2020-02-29 

Kommentar 
Arbetet med att byta lampor till mer energieffektiva ledlampor har kommit till sitt 
slutskede. Lamporna är uppe i Rejmyre och Ljusfallshammar och det som kvarstår är en 
del markarbete för att återställa marken efter liftar som används.  

1.2 Samhällsbyggnad 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Exploatering  Lärkvägen (pr 1487) 90% 2011-11-23 2020-08-31 

Kommentar 
Beläggningsarbeten är planerade att ske våren/sommaren 2020 (i samband med att 
planerade fjärrvärmearbeten slutförs) vilket utgör den sista delen i 
exploateringsprojektet.  

 Industriområde Hårstorp (pr 1273) 90% 2007-02-28 2020-12-31 

Kommentar 
Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta 
tomter till försäljning, återstår en tomt att försälja för vilket ett optionsavtal är upprättat. 
Då efterfrågan avgör när samtliga tomter sålts är angivet slutdatum ytterst preliminärt.  

 Sundsvägen exploatering 0% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad. Detaljplan bedöms kunna antas under 2020. 

 Dalsberg exploatering 9% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad. Detaljplanen bedöms kunna antas under 2020. 

 Exploatering för boende och 
näringsliv - Till förfogande (pr 1700) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

Kommentar 
Detta är en regleringspost för nya exploateringsprojekt efter beslut av KS. Detta 
"projekt" reglerar även tillkommande och avgående arbeten i samtliga pågående 
exploateringar.  

 Fastighetsreglering del av Hå 1:1 
försäljning mark Vallonb. (pr 9093) 

0% 2018-01-01 2019-03-31 

 Korsning 
Gronvägen/Norralundsvägen (pr 
9153) 

10% 2019-04-16 2020-12-31 

Kommentar 
Projektering pågår under hösten/vintern 2019. Anläggande beräknas genomföras under 
år 2020. 

Klimat och miljö  Ölstadsjön (pr 1628) 10% 2014-01-01 2020-12-18 

Kommentar 
Den 14 maj 2019 meddelade mark och miljödomstolen att ansökan om upphävande av 
markavvattningsföretagen har gått igenom och att de är upphävda. Diskussioner förs 
med lantmäteriet om fastighetsreglering av de diken som finns i reservatet så att alla 
kan ägas av kommunen. Överenskommelse har träffats med samtliga delägare som 
tidigare har motsatt sig fastighetsregleringen. Lantmäteriet planeras utföra 
fastighetsregleringen under dec/jan. Inväntar nu fastighetsregleringen innan ansökan 
om vattenverksamhet skickas in på nytt då bedömningen är att chanserna för att få göra 
de tänkta åtgärderna ökar väsentligt om regleringen är gjord. 

 Publika laddningsstationer elbilar (pr 
1913) 
 

80% 2016-01-01 2020-06-30 
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Kommentar 
Investeringsprojektet avser tre laddningsstationer, två som kommunen själva skulle 
installera och en som Chargestorm (lokalt företag som tillverkar laddstolpar) skulle 
installeras på kommunens mark. Egna laddningsstationer har installerats och tagits i 
drift på Vallonvägen 10 och Finnvedsvägen 4.Undersökning pågår avseende lämplig 
plats för ytterligare en laddplats.  

 Miljöutvecklingspott 2018 (pr 9063) 100% 2018-02-09 2019-02-28 

 Klimat- och miljöanpassning - Till 
förfogande (pr 9063) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

 Elcyklar miljöutvecklingspotten (pr 
9091) 

100% 2018-01-01 2019-02-28 

Kommentar 
5 st elcyklar har köpts in och finns i ett nybyggt cykelförråd. Hjälm, reflexvästar och 
korgar har också köpts in. Cyklarna förvaltas av kommunikationsavdelningen och går att 
boka på särskilda outlookkalendrar. 

 Offentliga sorteringskärl 2018 (pr 
9120) 

100% 2018-12-01 2019-06-30 

Kommentar 
Totalt 25 kärl. har placerats ut. under 2 beställningsomgångar. Utifrån erfarenhet från 
den första beställningen så har fraktionerna ändrats något till beställning nummer två. 
Det finns nu 1 glas, 1 pant, 2 brännbart. Placering centrum (Hyttvägen mot Torget) samt 
längs med vissa gång och cykelstråk. Önskemål om fler kärl finns. Enligt FTV så 
fungerar kärlen bra men det finns fortfarande en del som har svårt att slängs skräpet i 
rätt fraktion. 

 Solceller kommunala fastigheter (pr 
9154) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Laddstolpar kommunhuset plan 2 (pr 
9107) 

100% 2018-12-01 2019-03-31 

Kommentar 
Projektet uppgick inte till investeringsnivå kostnadsmässigt. Projektet är taget i drift. 

 Glasbruket Värmekulvert (pr 9215) 53% 2019-09-01 2020-06-30 

 Miljöutvecklingspott  2019 (pr 9156) 50% 2019-05-14 2020-06-30 

Kommentar 
Medel beviljades för elcyklar och elcargocyklar, utökning av cykelförrådet i 
kommunhuset bland annat för att skapa elcykelpoolar i Hällestad och Rejmyre samt 
laddstolpar för elbilar. Upphandling av ramavtal för elcyklar ska ske under första 
kvartalet 2020. Likaså ombyggnation av cykelförrådet och installation av laddstolpen.  

Offentliga miljöer  Lekplatser (pr 1564) 20% 2016-10-07 2020-08-31 

Kommentar 
Åtgärder efter genomförd inventering är inplanerade att ske under våren 2020. 
Inventering utförd i augusti efter genomförd besiktning under våren. Viss lekutrustning 
behöver tas bort och ersättas. Lekplatserna behöver kompletteras med skyltar vilket är 
ett lagkrav. 

 Skateboardpark (pr 1578) 30% 2017-05-24 2020-06-30 

Kommentar 
Upphandling och tilldelning har skett under sommaren. Anläggning av skateparken har 
påbörjats under augusti och anläggningen beräknas vara klar under våren 2020. 

 Lekplats Bruksparken (pr 9123) 10% 2018-02-09 2020-06-30 

Kommentar 
Påbörjan av genomförande av åtgärder för att utveckla och tillgänglighetsanpassa 
lekparken i Bruksparken beräknas genomföras under vintern/våren 2020. 

 Ny lekplats Östra Hårstorp (pr 9122) 10% 2019-01-01 2020-06-30 
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Kommentar 
Projektering/planering för ny lekplats i Östra Hårstorp pågår. Anläggande beräknas 
påbörjas under våren 2020. 

 Ny lekplats västra Finspång 0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Utredning har pågått under hösten avseende lämplig plats. Utifrån tillgängliga ytor i 
västra Finspång så bedöms utbyggnad av en befintlig lekplats vara att föredra. 

 Offentliga miljöer - Till förfogande (pr 
1702) 

90% 2018-02-12 2020-12-31 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 90% 2017-05-24 2020-08-31 

Kommentar 
Huvudstudie för föroreningssituationen i Lotorp har genomförts. Återstår omfattande 
saneringsåtgärder av området innan en eventuell konstgräsplan kan anläggas. Som 
temporär åtgärd har översta ytan av A-planen sanerats och en gräsplan har anlagts för 
att temporärt möjliggöra användning av A-planen. Den temporära lösningen förväntas 
kunna användas under en 3-års-period i avvaktan på att större saneringsåtgärder ska 
kunna komma till stånd. 

 Renovering offentlig toalett 
Bergslagstorget (pr 1709) 

100% 2018-06-01 2018-08-31 

 Utökad vårdcentral -infrastruktur 10% 2020-01-01 2021-12-31 

Kommentar 
Projektering och planering för detta projekt pågår. Upphandling beräknas ske under 
våren så att anläggande kan påbörjas till sommaren för genomförande av nödvändiga 
ombyggnationer i samband med att vårdcentrum färdigställs i slutet av november år 
2020. Planerade åtgärder avser ombyggnation av Bergslagsvägen till gångfartsområde 
samt återställning av allmänna gator i anslutning till vårdcentrum som använts för 
byggtrafik under byggtiden.  

Samhällsskydd  FIP-bilar (pr 9058) 100% 2018-02-09 2019-09-30 

 IVPA-fordon (pr 9159) 10% 2019-01-01 2020-07-01 

Kommentar 
Fordonet kommer köpas in under våren 2020 men kan bli något senare då det finns ett 
uppdämt upphandlingsbehov under våren. 

 Basbil räddningstjänsten 0% 2020-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Inga beslut fattade ännu. 

 Samhällsskydd - Till förfogande (pr 
1703) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

Infrastruktur  Asfaltering 2019 (pr 9129) 99% 2019-01-01 2020-06-30 

Kommentar 
Planerade beläggningsarbeten för 2019 är utförda. Garantiarbeten och slutredovisning 
till kommunstyrelsen återstår. 

 Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523) 16% 2012-02-27 2020-12-31 

Kommentar 
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för 
trafiksäkerhetsåtgärder i Sjöviksområdet. Åtgärder planeras genomföras för att öka 
tryggheten i gatunätet, vid Metallen och Fogdevägen, i samband med planering för 
eventuell framtida gc-väg längs Sjöviksvägen. 

 Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476) 67% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt. Stort 
behov finns att knyta samman det befintliga cykelvägnätet och att utöka befintliga 
trottoarer till gång- och cykelvägar för få ner fordons hastigheter och att öka tryggheten 
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för oskyddade trafikanter. Åtgärder i anslutning till skolor prioriteras. 

 GC-väg Butbro (pr 1507) 99% 2013-01-01 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört. Återstår slutredovisning till kommunstyrelsen. 

 GC-väg Norralundslänken (pr 1545) 99% 2016-01-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållplats 
Bävervägen & pendlarparkering (pr 
1865) 

95% 2016-01-01 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört, Underlag för slutredovisning till kommunstyrelsen har tagits fram 
men har ej beslutats. 

 Renovering av Hällestadbron (pr 
9176) 

99% 2019-05-28 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är genomfört och har slutbesiktigats. Återstår slutredovisning av projektet till 
kommunstyrelsen. 

 Cykelfrämjande insatser (pr 1866) 40% 2016-10-07 2020-12-31 

Kommentar 
Planering pågår för genomförande av bland annat cykelvägvisning, cykelparkeringar, 
ytterligare pumpar och cykelräkningsutrustning. Aktiviteter planeras samordnas med 
andra projekt som tex vårdcentrum och utveckling av centrum och torget. Cykelräknare 
planeras att sättas upp i centrum under våren. 

 Slottsmuren (pr 1867) 99% 2016-01-01 2020-02-29 

Kommentar 
Åtgärd har genomförts. Slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen är under 
framtagande. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder Södra 
Storängsvägen (pr 1868) 

99% 2016-01-01 2019-04-30 

 Passage riksväg 51 vid 
Vibergarondellen (pr 1870) 

10% 2016-01-11 2020-12-31 

Kommentar 
Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag av passage över riksväg 51 
pågår. Genomförande är planerat att ske under 2020. 

 Omstigningsplats Vistinge (pr 1986) 95% 2016-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Kommunen har genom ett genomförandeavtal med Trafikverket tillskapat en gång- och 
cykelväg i två separata delar utmed riksväg 51 mellan Finspång och Kolstad. 
Lokalgatan i exploateringsområdet Melby ska fungera som en sammanbindande länk för 
de två delarna. Överlämning från Trafikverket kvarstår. 

 GC-väg Butbro brodel (pr 1565) 99% 2016-01-11 2020-03-31 

Kommentar 
Projektet är färdigställt. Slutredovisning till kommunstyrelsen återstår. 

 Skolskjutshållplatser (pr 1568) 100% 2017-04-24 2019-06-30 

 Kollektivtrafik Finnvedsvägen (pr 
1556) 

100% 2015-12-01 2019-04-30 

Kommentar 
Projektet är klart och underlag för slutredovisning till KS är framtagen. Projektet är 
genomfört och har slutredovisats till Trafikverket för utbetalning av bidrag. 

 Mattias Kaggs väg 0% 2017-05-24 2020-12-31 

Kommentar 
Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2020 
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eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras. 

 Trygghet GC-väg under 51:an mot 
Nyhem (pr 1711) 

50% 2018-01-10 2020-08-31 

Kommentar 
Utredning om fortsatta åtgärder pågår. 

 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712) 0% 2018-01-10 2020-12-31 

Kommentar 
Utifrån att det funnits osäkerheter kring kollektivtrafikens linjesträckning och att 
investering inte sker i fel hållplatslägen så har åtgärder avvaktats. Efter att 
Östgötatrafiken redovisat linjesträckning så planeras åtgärder ske i hållplatsläge vid 
Gronvägen under 2020. 

 Busshållsplats Willys (pr 1713) 0% 2018-01-10 2020-12-31 

Kommentar 
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Tillgängliga medel i projektet har inte räckt till 
föreslagen åtgärd. Projektet skulle kunna genomföras genom omfördelning av befintliga 
investeringsmedel. Samplaneras med projektet passage 51:an vid Vibergarondellen   

 Strandpromenad Engelska parken (pr 
1714) 

30% 2018-01-10 2020-08-31 

Kommentar 
Utredning pågår för genomförande av åtgärder på Siemens del av Engelska parken. 

 Asfaltering 2018 (pr 9082) 99% 2018-02-09 2020-03-31 

Kommentar 
Åtgärder genomförda. Underlag för slutredovisning till KS är framtaget men har ej 
beslutats. 

 GC-väg Norrmalm - Lillängens 
förskola/Högalid (pr 9127) 

10% 2018-02-09 2020-12-31 

Kommentar 
Trafikverket har meddelat att statsbidrag ej beviljas för det aktuella projektet. Utifrån de 
medel som finns tilldelade finns i nuläge inte ekonomiska medel att genomföra projektet. 
Förvaltningen föreslås att en ny ansökan om statsbidrag tas fram till nästkommande 
ansökningsomgång och för ett eventuellt genomförande år 2021. 

 GC-väg Bildningen (pr 1632) 99% 2018-02-09 2020-02-29 

Kommentar 
Projektet är färdigställt och gång- och cykelväg har anlagts. Kvarstår slutredovisning av 
projektet till kommunstyrelsen. 

 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712) 50% 2018-02-09 2020-08-31 

Kommentar 
Tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen vid Tegelbruket och Mandelblomsvägen är 
genomförd och underlag för slutredovisning till KS är framtaget. Ytterligare 
kollektivtrafikåtgärder planeras genomföras tex Hållplatsläge Hårstorp. 

 Trafiksäkerhet Sundsvägen 0% 2018-02-09 2020-12-31 

Kommentar 
Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade 
att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft. 

 GC-väg Kolstad Rv 51 (pr 9083) 90% 2018-05-21 2020-04-30 

Kommentar 
GC-väg Kolstad har anlagts och projektet är i slutskedet. Besiktning och slutredovisning 
till Trafikverket återstår. 

 GC-väg till framsidan av 
Storängsskolan (pr 9128) 
 

99% 2019-01-01 2020-02-29 

353 av 605



Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2019-12-31 11(19) 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Anläggande av Gc-väg till framsidan av Storängsskolan har färdigställts. Återstår 
slutredovisning av projektet till kommunstyrelsen. 

 Infrastruktur för 
fastighetsinvesteringar i centrum 

0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är inplanerat under år 2020 - 2021 och har ännu inte startats upp. 

 Infrastruktur - Till förfogande (pr 
1704) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

 Personalparkering Högby 1:2 (pr 
1989) 

10% 2013-10-23 2020-11-30 

Kommentar 
Projekterings- och förfrågningsunderlag är framtaget. Upphandling beräknas ske under 
början av 2020 med byggstart till våren. 

 GC-väg till skolor 80% 2019-01-01 2020-06-30 

Kommentar 
Utredning av prioriterat uppdrag om inventering av GC-vägar till skolor är i slutfasen och 
kommer att redovisas till KS innan åtgärder till KS föreslås. 

 GC-väg Sjövik (pr 9126) 0% 2019-04-16 2020-08-31 

Kommentar 
Ansökan om statlig medfinansiering sökt men ej erhållits. Vidare utredning pågår för 
eventuell ny ansökan. 

Fastigheter  Reinvest ventilationsåtgärder Brenäs 
skola (pr 1725) 

0% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är avbrutet. Omprioritering av investeringsmedel. 

 Förbättringar receptionen (pr 1904) 5% 2016-10-07 2020-09-30 

Kommentar 
Projektet framflyttat till 2020. 

 Grosvadskolan kyla kök (pr 1743) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Reinvest: Berggården ventilation (pr 
9133) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

 Högtalarlarm Arena Grosvad (pr 
9108) 

100% 2018-09-01 2018-12-31 

 Reinvest: Metallen ventilation plan 3 
(pr 9134) 

99% 2019-02-01 2019-09-30 

Kommentar 
Slutredovisning kvarstår, projektet färdigställt slutet 2019. 

 Reinvest: Ljusfalls skola 
ventilationsbyte (pr 9135) 

0% 2019-02-01 2020-12-31 

 Servisledning Storängsskolans 
moduler (pr 9102) 

100% 2018-09-01 2018-12-31 

 Renovering toalett Grytgöl (pr 9109) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Duschar Hällestad Grytgöl (pr 9110) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Underhåll: Lekeberga förskola, ytskikt 
tak (pr 9136) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har genomfört en statusinventering av kommunens fastigheter och 
konstaterades att papptaket var i mycket dåligt skick, medel för åtgärderna avsattes i 
2019 års underhållsplan. Projektet har slutredovisat. 
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 Nytt skärmtak Högalid måltidsenhet 
(pr 9111) 

100% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: Finbo förskola, målning (pr 
9137) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Bergska vux målning (pr 9112) 0% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet avbrutet på verksamhetens begäran 

 Lillängsskolan (pr 1531) 98% 2016-10-07 2018-08-31 

Kommentar 

Vallonbygden har lämnat slutredovisning till kommunen gällande byggnation, konstinköp 
ej genomfört ännu. Slutredovisning kvarstår till KS. 

 Underhåll: Metallen plan 2 undertak, 
belysning (pr 9138) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet klart, slutredovisning kvarstår. 

 Uppdatering trådlösa nät (pr 9113) 10% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Pågående projekt med betydligt längre genomförandetid 

 Underhåll: Rejmyre skola, 
fönstermålning (pr 9139) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Viggestorp renovering Kungsörnen 
(pr 9105) 

45% 2018-12-01 2020-08-15 

 Underhåll: Viggestorp skolan, 
målning mm (pr 9140) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Underhåll: Svälthagsskolan 
Björkdungen (pr 9141) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har utfört underhållsinvestering av utemiljön innefattande ny 
lekplatsutrustning samt staket samt ny belysning i ett klassrum. Projektavslut och 
slutredovisning har skett. 

 Underhåll: Hällestad skola, belysning 
m.m (pr 9142) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Underhåll: Aluceum renovering omkl 
(pr 9143) 

99% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet avslutat, slutredovisning kvarstår. 

 Underhåll: Arena Grosvad simhall (pr 
9144) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har renoverat hopptornet och fem invändiga dörrpartier. Slutredovisning 
av projektet har skett. 

 Underhåll: Tegelbruksvägen 1 byte 
förråd (pr 9145) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

 Underhåll: Ridhus Torstorp, målning 
(pr 9146) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har utfört rengöring och fasadmålning av ridhuset samt fasaden på 
cafeteriadelen. Slutredovisning klar. 

 Underhåll: Parkeringshus 
belysning (pr 9147) 

100% 2019-02-01 2019-12-31 
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 Underhåll: Ljusfalls skola, fönster & 
mål (pr 9148) 

0% 2019-02-01 2020-12-31 

 Bergska skolan säkerhet (pr 9207) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har sektionerat upp korridorer med nya glaspartidörrar och kortläsare för 
samtliga våningar. 2 ytterdörrar har anslutits till kortläsarsystemet. Slutredovisning av 
projektet har skett. 

 Underhåll: Utrymningstrappa 
Metallen (pr 9116) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

 Ombyggnation Metallen plan 1 
träningsskolan (pr 9208) 

99% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet avslutat, slutredovisning kvarstår. 

 Underhåll: Glasbruk Tak vattenläcka 
(pr 9187) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vid genomgång av fastigheten upptäcktes läckage. 110 kvadratmeter av taket har därför 
försetts med nya underlagsskivor samt klätts med papp. Slutredovisning klar. 

 Underhåll Glasbruk Kallvatten (pr 
9219) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Glasbrukets entreprenör tidigare leverantör vill inte köpa värmeleveranser från 
kommunen vilket krävde att kallvattenledningarna kopplades om mellan FFIA sam 
glasbruket. Nya kallvattenledningar har installerats med värmeslingor för att säkerställa 
att de inte fryser sönder när värmeleveranserna upphör. Slutredovisning klar. 

 Verksamhetsanpassning: Högby 
gruppboende altan (pr 9188) 

100% 2019-06-01 2019-12-31 

 Verksamhetsanpassning: Markiser 
IT-avdelning (pr 9189) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

 Ekedal 2:1 (pr 1595) 100% 2016-12-01 2018-12-31 

 Underhåll: Belysning Ridhuset (pr 
9216) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Vallonbygden har installerat highbay LED armaturer inklusive rörelsevakter med 
närvarostyrning. Slutredovisning är klar. 

 Ombyggnation skobutik, 
fastighetsenheten (pr 9209, 9210) 

99% 2019-09-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet utfört, slutredovisning kvarstår. 

 Ängen dörrar (pr 9220) 0% 2019-09-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet framflyttat till 2020. 

 Parkering Storängsskolan 0% 2017-05-24 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet har ej startats då planförutsättningar saknats. Avvaktar nytt beslut från 
sektorsledning.  

 Underhåll: Brandskydd kök Metallen 
(pr 9224) 

99% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet klart, slutredovisning kvarstår. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Stationshuset (pr 9152) 
 

5% 2019-01-01 2020-12-31 

 Underhåll Ombyggnad Hårstorp 
3:363 (pr 9230) 

65% 2019-12-01 2020-03-01 

 Underhåll: Takläcka Rejmyre 
Glasbruk (pr 9231) 

24% 2019-12-01 2020-06-30 

 Utredning: Utbyggnad Hällestad (pr 
9221) 

7% 2019-09-01 2020-12-31 

Kommentar 
Förprojektering pågår, planerad upphandling Q2-Q3 2020. 

 Utredning Bildningen Bibliotek (pr 
9223) 

0% 2019-10-01 2019-12-31 

Kommentar 
Diskussion med befintliga hyresgäster pågår. 

 Lotorps förskola 7% 2019-09-01 2022-12-31 

Kommentar 
Detaljplanarbete pågår, projektering pågår för nyproduktion. 

 Solceller kommunala fastigheter- 
Arena Grosvad (pr 1860) 

99% 2017-01-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projekt genomfört, slutredovisning till KS kvarstår. 

 Ingelsta Försäljning (pr 1994) 84% 2017-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Avhysning är genomförd på Ingelstad 2:15. Försäljning och budgivning pågår av 
fastigheten Ingelstad 2:1. 

 Ospecificerade reinvesteringsmedel 
(pr 1375) 

66% 2018-01-01 2020-12-31 

 Fastighetsinvesteringar 2018 -
 Nyhemsskolan särskola (pr 9151) 

10% 2018-02-09 2021-12-31 

Kommentar 
Projektet är i nystartskede där nya förutsättningar med fler elever utreds. Projektet 
återupptas under hösten. Utifrån detta bör nytt slutdatum om färdigställande 2021 
beslutas. Inväntar skolutredning. 

 Grosvadköket (pr 9222) 10% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet parkerat, inväntar nya direktiv. 

 Lotorps skola (pr 9149) 1% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Planering genomförs efter att lokaliseringen av Lotorps förskola beslutas. Lotorps skola 
har ett framtida behov av upprustning. Detta finns dokumenterat i den statusbesiktning 
som VB genomfört.  

 Kulturhuset utrymningsvägar (pr 
9150) 

99% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet utfört, slutredovisning kvarstår. 

 LSS-boende (pr 9211) 100% 2018-02-12 2022-12-31 

Kommentar 
Ursprunglig placering har avbrutits pga svåra planeringsförutsättningar. Ny placering 
Sundsvägen. Nytt projekt initierat, inväntar beslut i KS. 
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 Äldreboende 1% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är i sin linda där analys av framtida behov analyseras. Framtida boende bör 
synkas med utgång av befintliga kontrakt. Avvaktar politiskt beslut gällande 
upphandlingsform. 

 Ny grundskola tätort 0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Ärendet är satt i väntläge i avvaktan på skarp analys. Avvaktar skolutredning, 

 Ny förskola (eventuellt) 0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet att bereda ytterligare en förskola har inte beretts då förskola i Lotorp, LSS, 
SÄBO mm har prioriterats. Omtag kommer att göras bär fastighet erhållit bemanningen 
samt att skolutredningen slutförts. 

 Fastighetsinvesteringar - Till 
förfogande (pr 1705) 

0% 2018-02-12 2020-12-31 

 Reinvest ventilation Viljan Hällestad 
(pr 1723) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020 

 Reinvest ventilationsåtgärder matsal 
Hällestad skola (pr 1721) 

100% 2018-01-01 2018-09-14 

 Reinvest ny ventilation 
Nyhemsskolan (pr 1724) 

100% 2018-01-01 2018-08-16 

 Reinvest ventilationsåtgärder Brenäs 
skola (pr 1725) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020 

 Underhåll: filmning avlopp 
Viggestorpsskolan (pr 1734) 

100% 2018-01-01 2018-06-30 

 Underhåll: fasadmålning Viggestorps 
förskola (pr 1728) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: Metallen; relining avlopp 
mm (pr 1729) 

100% 2018-01-01 2018-10-31 

 Underhåll: entréportar 
Storängsskolan (pr 1731) 

100% 2018-01-01 2018-12-31 

 Underhåll: Lekeberga förskola; ytskikt 
tak (pr 1732) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: lekyta Metallens förskola 
(pr 1733) 

99% 2018-01-01 2019-04-30 

Kommentar 
Projektet slutfört av Vallonbygden och slutredovisat till kommunen. Förvaltningens 
redovisning till KS kvarstår. 

 Underhåll: Nyhemsskolan ytskikt, 
belysning (pr 1736) 

100% 2018-01-01 2018-08-16 

 Underhåll: takbyte Björke skola (pr 
1739) 

100% 2018-01-01 2018-06-07 

Kommentar 
Projektet slutfört av Vallonbygden och slutredovisat till kommunen. Förvaltningens 
redovisning till KS kvarstår. 

 Underhåll: målning ytskikt 
Viggestorpsskolan hus A (pr 1741) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 
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Kommentar 
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020 

 Underhåll: yttertak, undertak 
Viggestorpsskolan hus M2 (pr 1742) 

0% 2018-01-01 2019-12-31 

 Underhåll: Taggsystem kommunhus 
(pr 9124) 

99% 2019-02-01 2019-08-31 

Kommentar 
Projektet avslutat, slutredovisning till KS kvarstår. 

Verksamhetens 
investeringar 

 GIS-plattform (pr 1574) 99% 2017-05-24 2020-03-31 

Kommentar 
Införande av systemet är genomfört och slutredovisning av projektet till 
kommunstyrelsen är under framskrivande. 

 Köksutrustning Storängsgården (pr 
1583) 

55% 2017-05-24 2019-09-30 

Kommentar 
Projektet delavslutat under året. Resterande budgetmedel överförda till pr 9072 Utbyte 
och komplettering av köksutrustning.  

 Köksutrustning kostenheten (pr 9054) 31% 2017-09-15 2019-12-31 

Kommentar 
Endast akuta behov av nya investeringar har genomförts i Grosvadsköket under 2019 i 
avvaktan på beslut av ombyggnad av köket. Resterande budgetmedel överförs till pr 
9072 Utbyte och komplettering av köksutrustning. 

 Utbyte och komplettering av 
köksutrustning (pr 9072) 

37% 2018-08-01 2020-12-31 

 Utbyte och komplettering av 
köksutrustning måltidsenheten (pr 
9073) 

61% 2018-08-01 2019-12-31 

Kommentar 
Under året har köksutrustning inköpts till Nyhemskolans kök och basvägen förskola. 
Resterande budgetmedel överförs till pr 9072 utbyte och komplettering av 
köksutrustning. 

 Verksamhetsutrustning Rtj (pr 9160) 100% 2019-05-16 2019-12-31 

 IT integration modul Aivo 2000 
kostdatasystem (pr 9171) 

11% 2019-05-16 2020-11-30 

Kommentar 
Projektet inväntar beslut om nytt IT stödsystem för kostdataprogram. Nuvarande 
stödsystem upphör att supportas och utvecklas 2021-09-30. Oklart om kommunen äger 
rätten att använda befintligt IT-stödsystem. Upphandling av nytt stödsystem med 
ekonomiintegration krävs för att underlätta fakturering och att effektivisera 
verksamheten.  

 Modul Aivo matdistribution (pr 9172) 8% 2019-05-16 2020-12-15 

Kommentar 
Projektet inväntar beslut om nytt IT stödsystem för kostdataprogram med modul 
matdistribution.  

 Kortterminal transportenhet (pr 9162) 100% 2019-05-16 2019-12-31 

Kommentar 
Utrustning som möjliggör betalningar via kort till Transportenheten har installerats i 
fordonen under året.  

 Lokalvårdsutrustning LV-enhet (pr 
9163) 
 

62% 2019-05-16 2020-06-30 
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Kommentar 
Projektet delavslutat under året, bl a har lokalvårdsutrustning köpts in till Nyhemskolan. 

 Lokalvårdsutrustning MLV (pr 9164) 43% 2019-05-16 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet delavslutat under året. Resterande budgetmedel överförda till pr 9163 
Lokalvårdsutrustning lokalvårdsenheten.  

1.3 Sektor utbildning 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Skyltar Bergska 2018 (pr 9104) 100% 2018-01-01 2019-01-31 

 Textilsal ro L (pr 9114) 100% 2018-11-01 2019-01-31 

 Inv Storängsskolan 2018 (pr 9117) 100% 2018-11-01 2019-01-31 

 Inventarier Svälthagsskolan 2018 (pr 
9118) 

100% 2018-12-03 2019-01-31 

 Inventarier nya Bergska (pr 1184) 81% 2016-10-07 2020-01-31 

 Fsk omr E och F- staket utomhusgård 
(pr 9067) 

100% 2018-05-02 2019-08-31 

 Utemiljö fsk omr A - 2018 (pr 9070) 0% 2018-05-01 2019-02-28 

Kommentar 
Inte aktuellt med investering. 

 Inventarier Grosvadsskolan 2019 
(9205) 

100% 2019-08-01 2019-12-31 

 Inventarier Finbo (pr 9182) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inv Högklint (pr 9183) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Utemiljö Ängslyckan och Lillängen (pr 
9184) 

100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Laddskåp ipads (pr 9186) 91% 2019-08-22 2020-05-31 

 Inv särskola (pr 9190) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Mediatek Nyhemsskolan (pr 9191) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Ombyggnation Nyhemsskolan (pr 
9192) 

100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier Metallen (pr 9193) 34% 2019-08-22 2020-07-31 

 Inv yrkeslokaler Bergska (pr 9194) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier Grosvadsskolan (pr 9206) 60% 2019-09-01 2020-03-31 

 Inv ro V (pr 9196) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Mediatek Nyhemsskolan 7-9 (pr 
9212) 

100% 2019-09-01 2019-12-31 

 Belysning Bergska skolan (pr 9213) 100% 2019-10-01 2019-12-31 

 Inv ro B och S (pr 9197) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Köksinventarier Vuxenutbildning (pr 
9214) 

0% 2019-10-01 2019-12-31 

 Utemiljö mm Bergska skolan (pr 
9198) 

0% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier ro L (pr 9199) 100% 2019-08-22 2019-12-31 

 Inventarier ro R (pr 9200) 100% 2019-08-22 2019-12-31 
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 Utemiljö Kvarnens fsk (pr 9203) 100% 2019-08-01 2019-12-31 

 Utemiljö Fsk omr D (pr 9202) 25% 2019-08-01 2020-08-31 

 Inventarier Storängsskolan 2019 (pr 
9204) 

100% 2019-08-01 2019-12-31 

1.4 Vård och omsorg 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Armstöd toalett Storängsgården (pr 
1357) 

100% 2016-07-01 2019-09-30 

 Nyckelfri hemtjänst (pr 9050) 100% 2017-05-24 2019-06-30 

 Digitala nyckelskåp (pr 9059) 5% 2018-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Hemtjänstenheterna ska köpa in 4 digitala nyckelskåp. Projektet hard blivit försenat och 
nyckelskåpen kommer inhandlas 2020. 

 Möbler säbo (pr 9062) 100% 2018-01-01 2019-12-06 

Kommentar 
Bl a har Betaren inhandlat badrumsskåp, Storängsgården och Hällestadgården har 
inhandlat möbler till gemensamma utrymmen.  

 Golv Metallen (pr 9119) 100% 2018-01-01 2019-06-30 

 Sängar och takliftar (pr 9161) 90% 2019-01-01 2020-02-28 

 Läkemedelsskåp (pr 9165) 100% 2019-01-01 2019-12-03 

 Spoldekontrar (pr 9166) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

 Möbler till anhörigverksamhet (pr 
9167) 

100% 2019-01-01 2019-12-03 

 Möbler till Säbo (pr 9168) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

 Möbler hemtjänst (pr 9169) 100% 2019-01-01 2019-12-31 

 Portabla AC (pr 9170) 100% 2019-01-01 2019-12-03 

 IT-investeringar 2019 VO (pr 9185) 2% 2019-09-01 2020-12-31 

1.5 Social omsorg 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Verksamhetens 
investeringar 

 Vårdsängar och madrasser SO (pr 
9177) 

0% 2019-06-01 2019-12-31 

 Matbord och stolar SO (pr 9178) 0% 2019-06-01 2019-12-31 

Kommentar 
Investeringen kommer inte att uppgå till ett prisbasbelopp så kostnaden kommer att 
behöva tas i resultatet. 

 Inventarier 
gemensamhetsokal Svälthagens 
servicebostad SO (pr 9179) 

0% 2019-06-01 2020-04-30 

 Inventarier gemensamhetslokal 
Profilens servicebostad (pr 9180) 

0% 2019-06-01 2020-04-30 

 Inventarier lokal boendestödet SO (pr 
9181) 

0% 2019-06-01 2019-12-31 

Kommentar 
Kostnaden uppnådde inte ett prisbasbelopp så kostnaden togs i driftresultatet 2019. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Utredning avseende månadsvis ekonomisk rapportering. 

 
Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande ekonomisk styrning. 
Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen ska besluta att tertialrapporter byts ut 
mot ekonomisk rapport som rapporteras en gång i månaden och att den rapporten 
tydligt speglar nuläget och sambandet mellan kommunens faktiska ekonomiska 
intäkter och resurser kontra sektorernas utgifter och behov samt innehålla en 
åtgärdsplan för ekonomi i balans.  

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-11: 
 
1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda och se 
konsekvenser av Sverigedemokraternas förslag och att komplettera med en analys 
och förslag på åtgärder för att få en bättre styrning av ekonomin/verksamheten.  
2. Att uppdraget ska redovisas i tid för att kunna ha en ny ordning till nästa 
budgetår.  

 
Om månadsrapportering ska införas behöver kommunstyrelsens mötestider ses 
över. En ekonomisk uppföljning engagerar och involverar flera olika yrkesgrupper i 
sektorerna. Förvaltningen har gjort en uppskattning av hur mycket en vanlig 
månadsuppföljning tar av i anspråk av personalens arbetstid. Varje 
månadsuppföljning beräknas kosta ca 200 tkr. 

Förvaltningen kan förbättra ekonomistyrningen genom att tydliggöra flera områden. 

1. Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att till tertialuppföljningarna 
arbeta för ett mer likriktat uppföljningsarbete. Gemensamma rubriker och 
mer enhetlighet för kommentarer av avvikelser är några exempel som 
avdelningen kommer arbeta med. Att förtydliga prognosantaganden är 
andra exempel då en prognos kan vara mer eller mindre säker. 

2. Bättre processer avseende fakturering och periodisering underlättar i 
uppföljningsarbetet och ger möjlighet till bättre prognosarbete för alla 
inblandade.  

3. Förtydliga vem som är ansvarig för uppföljningen. De ekonomiska 
rapporterna sammanställs av ekonomer och rapporten för sektorn godkänns 
av sektorschef. Underliggande enheter eller resultatenheter gör prognoser 
per ansvarsområde. Det är den resultatansvariga som är ansvarig för 
prognosen för sin enhet och som ska rapportera avvikelsen till sektorschef. 
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Ekonomernas roll är att ge ett bra stöd vid uppföljning och prognosarbete.  
Enligt ekonomistyrningsreglerna är sektorschef skyldig att vidta åtgärder 
inom ramen för sina befogenheter så att anslaget kan hållas. Om inte sådana 
åtgärder bedöms tillräckliga bör sektorschef väcka förslag hos 
kommunstyrelsen till åtgärder. För 2020 befarar sektorerna att de kommer 
att ha svårt att klara sin ekonomi och kommer därför att återkomma i frågan 
under april med förslag på åtgärder.  

 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Att anse uppdraget besvarat 
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Bakgrund 

Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende gällande ekonomisk styrning. 
Sverigedemokraterna vill att kommunstyrelsen ska besluta att tertialrapporter byts ut mot 
ekonomisk rapport som rapporteras en gång i månaden och att den rapporten tydligt speglar 
nuläget och sambandet mellan kommunens faktiska ekonomiska intäkter och resurser kontra 
sektorernas utgifter och behov samt innehålla en åtgärdsplan för ekonomi i balans.  

Kommunstyrelsens beslutade 2019-11-11 dnr KS.2019.1084-3 
 
1. Att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda och se konsekvenser av 
Sverigedemokraternas förslag och att komplettera med en analys och förslag på åtgärder för 
att få en bättre styrning av ekonomin/verksamheten.  
2. Att uppdraget ska redovisas i tid för att kunna ha en ny ordning till nästa budgetår.  
 

Beredning av ärendet 

Kommunens ekonomistyrningsregler 

Kommunfullmäktige fastställde kommunens ekonomistyrningsregler den 2018-02-28 § 31 att 
gälla från och med 2018-04-05, dnr Ks.2017.1299.  

Kommunens ekonomistyrning bygger på principen mål- och ramstyrning och decentralisering 
av budgetansvar och befogenheter. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål som 
uttrycker kommunens viljeinriktning och ambitionsnivå samt anvisar resurser i form av 
kommunbidrag. Kommunbidragen fastställs per sektor. 

Ansvar för anslag och verksamhet  

Kommunstyrelsen är i relation till kommunfullmäktige en resultatenhet. Verksamheten inom 
kommunen är sedan strukturerad i sektorer och lokala resultatenheter. Kommunstyrelsen utser 
resultat och uppföljningsansvariga för resultatenheterna inom sitt ansvarsområde.  

En resultatenhet ansvarar för resultatet, dvs skillnaden mellan kostnader och intäkter och ska 
fortlöpande följa kostnads- och intäktsutvecklingen. Den resultatansvarige är också ansvarig 
för att bedriva den verksamhet som beslutas om i verksamhetsplanen samt följa det 
verksamhetsmässiga utfallet inom sitt ansvarsområde. Avvikelser rapporteras till sektorschef.  

Sektorschef har det övergripande budgetuppföljningsansvaret inom sektorn. Sektorschefen 
ska, tillsammans med uppföljningsansvariga, i händelse av större avvikelse från budget lämna 
en skriftlig förklaring till avvikelsen och förslag till åtgärder.  

Sektorschefs ansvar vid avvikelse i driftbudget  

Så snart budgetavvikelse befaras eller har konstaterats är sektorchef skyldig att vidta åtgärder 
inom ramen för sina befogenheter, så att anslaget kan hållas. Om inte sådana åtgärder bedöms 
som tillräckliga bör sektorschef väcka förslag hos kommunstyrelsen till åtgärder så att 
sektorns totala anslagsram kan hållas. 

Inom ramen för tilldelat anslag för viss verksamhet får sektorschef göra sådana 
omdispositioner som inte innebär avsteg för av fullmäktige fastställda mål eller 
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verksamhetens inriktning. Omdispositionerna får inte heller innebära betydande förändringar 
av verksamhetens omfattning eller kvalitet. Först när andra möjligheter befunnits otillräckliga 
bör sektorschef anhålla hos kommunstyrelsen om ändring av verksamhetsnivå eller 
anslagsbelopp.  

Kommunstyrelsens åtgärder  i anledning av anmälda avvikelser mm 

Det åligger kommunstyrelsen att, efter granskning av sektorschefs redovisning och prognoser, 
besluta om vilka åtgärder som bör vidtas vid prognosticerad eller konstaterad budgetavvikelse 
samt göra de framställningar hos kommunfullmäktige som anses påkallande. 

Ekonomi och verksamhetsrapportering 

Vidare går att läsa i ekonomistyrningsreglerna att Ekonomi- och verksamhetsrapporteringen 
till kommunfullmäktige sker tre gånger per år i form av två tertialrapporter och en 
årsredovisning.  Sektorerna ska dessutom lämna månadsuppföljning till kommunstyrelsen per 
den 30 maj och 31 oktober. 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsen 

beslutsprocess 

Tidsplanerna för kommunstyrelsens sammanträden fastställs av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har valt att minska antalet möten 2020. För 2019 var det 17 möten och för 
2020 finns 13 inplanerade möten. Om månadsrapportering ska införas behöver 
kommunstyrelsens mötestider ses över. Några av de fastställda mötestiderna finns i början av 
månaden. 

Månadsuppföljning i stället för tertialuppföljning  

En ekonomisk uppföljning engagerar och involverar flera olika yrkesgrupper i sektorerna. 
Förutom ekonomer så arbetar enhetschefer, administratörer, sektorschef, verksamhetschef, 
stödfunktioner och kommunledning med frågan. Förvaltningen har gjort en uppskattning av 
hur mycket en vanlig månadsuppföljning tar av i anspråk av personalens arbetstid. Totalt 
beräknas 3,3 årsarbetare.  Det är ekonomer, administratörer och enhetschefer som lägger ner 
mest tid vid en månadsuppföljning. Varje månadsuppföljning beräknas kosta ca 200 tkr. 

Förvaltningen kan införa månadsuppföljningar men det finns en risk att vid införande av 
månaduppföljning blir verksamheten mindre noggrann vid uppföljningen. Andra uppgifter 
såsom att analysera sektorernas ekonomi och utveckla ekonomiprocesser blir lidande. Det kan 
vara bättre att fokusera på ett mindre antal uppföljningar och lägga kraften där.  Enheter bör 
följa upp sin verksamhet varje månad för att kunna rapportera avvikelse och förändringar till 
sektorsledning. 

Förslag till förbättrad ekonomistyrning 

Förvaltningen kan förbättra ekonomistyrningen genom att tydliggöra flera områden. 

1. Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att till tertialuppföljningarna arbeta för 
ett mer likriktat uppföljningsarbete. Gemensamma rubriker och mer enhetlighet för 
kommentarer av avvikelser är några exempel som avdelningen kommer arbeta med. 
Att förtydliga prognosantaganden är andra exempel då en prognos kan vara mer eller 
mindre säker. 
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2. Bättre processer avseende fakturering och periodisering underlättar i 
uppföljningsarbetet och ger möjlighet till bättre prognosarbete för alla inblandade.  

3. Förtydliga vem som är ansvarig för uppföljningen. De ekonomiska rapporterna 
sammanställs av ekonomer och rapporten för sektorn godkänns av sektorschef. 
Underliggande enheter eller resultatenheter gör prognoser per ansvarsområde. Det är 
den resultatansvariga som är ansvarig för prognosen för sin enhet och som ska 
rapportera avvikelsen till sektorschef. Ekonomernas roll är att ge ett bra stöd vid 
uppföljning och prognosarbete.  Enligt ekonomistyrningsreglerna är sektorschef 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att anslaget kan hållas. 
Om inte sådana åtgärder bedöms tillräckliga bör sektorschef väcka förslag hos 
kommunstyrelsen till åtgärder. För 2020 befarar sektorerna att de kommer att ha svårt 
att klara sin ekonomi och kommer därför att återkomma i frågan under april med 
förslag på åtgärder.  

 

Uppföljning av en verksamhet till exempel förskola, LSS-verksamhet eller hemtjänst  
kan vara ett komplement till de fastställda ekonomiuppföljningarna om 
kommunstyrelsen ser ett behov av detta. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Borgensförbindelser, regressavtal och avtal om 
medlemmars ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

 
Kommuninvest ekonomisk förenings upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Finspångs kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 15 
augusti 2006 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 27 
maj 2015.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende 
av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.   

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Finspångs kommun undertecknade Regressavtalet den 1 juli 2011 och 
Garantiavtalet den 1 juli 2011.   

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Finspångs 
kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut.  

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor 
vikt att Finspångs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i 
fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att avtalen alltjämt är 
gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.   
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För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, 
som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta 
har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en 
tioårsperiod.  
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  

1. Att Finspångs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 
15 augusti 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Finspångs kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Finspångs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.     

  
2. Att Finspångs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.   

  
3. Att Finspångs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Finspångs kommun den 1 juli 2011, vari Finspångs kommuns ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 
gäller.   

  
4. Att utse Ulrika Jeansson och Johan Malmberg att för Finspångs 

kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta 
beslut.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Svar på medborgarförslag - Finspångs kommun övertar 
skötseln av minigolfbanan vid Klippestorpsgården 

 
Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Gunilla Jepsen som önskar att 
Finspångs kommun övertar skötseln och fräschar upp golfbanan så att den blir 
trivsam. Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att minigolfbanan i 
Finspång har ett fantastiskt, bra och vackert läge vid Klippestorpsgården och är 
väldigt nöjd med omgivningen. I anslutning till golfbanan finns vacker natur, 
tillgång till parkering, mat, kaffe med tillbehör, fräscha toaletter, cykelställ med 
pump, ny lekplats med naturstig och grillplats. Det som felas är en välskött 
minigolfbana.   
 
Vid kontakt med förslagsställaren så framförs att det upplevs mycket trevligt 
med en minigolfbana i det aktuella området och att det är väldigt många som 
spelar där. Förslagsställaren känner inte till förutsättningarna för vem som äger 
minigolfbanorna men upplever att utbudet av minigolfbanor är mycket begränsat 
i Finspång och önskan från förslagsställaren är att banorna görs iordning. 
 
När det gäller minigolfbanan vid Vibjörnsparken så äger inte Finspångs kommun 
den aktuella anläggningen. Finspångs kommun har sett det lämpligt att ha den 
här typen av verksamhet i området och har tecknat ett arrendeavtal med en extern 
part som ger rätten att nyttja kommunens mark för minigolfverksamheten och att 
placera minigolfbanor på kommunens mark. Ansvar för skötsel och underhåll av 
golfbanor och tillhörande anläggning ligger hos den externa parten.  
 
Med anledning av att Finspångs kommun inte äger minigolfanläggningen så ses 
det inte möjligt att inom gällande upplåtelseformer att överta skötseln av 
golfbanorna. Utifrån att verksamheten ägs och sköts av en extern part uppmanas 
förslagsställaren även ta kontakt med den som driver minigolfverksamheten och 
framföra önskemålen om en mer trivsam golfbana. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta 

1. Att avslå medborgarförslaget. 

2. Att meddela förslagställaren beslutet. 

373 av 605



   
Magnus Pirholt 

2019-12-19  2 (2)  

Dnr KS.2018.1308  

  

 

 

 
 
 
 

374 av 605



375 av 605



  

 
Jonny Sävenhed 

2020-03-03  1 (3)  
Dnr KS.2019.582  

  

 

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

 

 

Kommunfullmäktige 

 
 

Svar på motion – anställ en stadsarkitekt för Finspångs 
kommun 

 
Sammanfattning 
Kai Hallgren och Torgny Maurer, Sverigedemokraterna, har lämnat in en motion 
med förslag om att anställa en stadsarkitekt för Finspångs kommun.  
 
Motionen hänvisar bland annat till att 176 av landets kommuner idag har en 
stadsarkitekt anställd eller på konsultbasis. Bland annat små kommuner såsom 
Söderköping, Berg och Mullsjö. De framhåller vidare att Finspång idag står inför 
stora utmaningar när det gäller bostadsutveckling och att det finns behov av en 
långsiktig och hållbar stadsplanering där större fokus läggs på den estetiska och 
arkitektoniska utformningen av stadsbilden. Enligt plan och bygglagstiftningen 
12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat arkitektutbildning finnas tillgänglig 
för att bland annat bygg- och miljönämnden ska kunna ta korrekta beslut. 
Förslagsställarna bedömer att dagens situation med planarkitekter inte är 
tillräckligt eftersom utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer.  
Sverigedemokraterna föreslår därför att till förvaltningen ge uppdraget att 
undersöka förutsättningarna för att anställa en stadsarkitekt på heltid eller deltid, 
på konsultbasis eller i samarbete med annan kommun. 
 
Det framgår tydligt i 12 kap 7 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) att 
byggnadsnämnden ska ha tillgång en person utbildad inom arkitektur men också 
i övrigt erhålla tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda 
kompetens som behövs för att nämnderna ska kunna fullgöra sina uppgifter på 
ett tillfredsställande sätt. 
 
Boverket, vilken är tolkande myndighet för PBL, har gjort en utvecklad 
beskrivning som anger att: 
”Byggnadsnämnden ska ha tillgång till personal med sådan kompetens och 
utbildning att nämnden kan verka för att planering och byggande sker enligt de 
kvalitetskrav som samhället sätter upp. Nämnden behöver ha tillgång till 
personal med sakkunskap inom bland annat följande områden: 
 

 gällande lagstiftning, regler och normer, 
 byggnadsgestaltning, 
 byggnadsfunktion, 
 arkitekturhistoria, 
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 byggnadsteknik, 
 installationsteknik, och 
 tillgänglighetskrav.” 

 
I PBL finns det en yrkeskategori som lagen ställer krav på att byggnadsnämnden 
har tillgång till och det är en person med arkitektutbildning. För övrig kompetens 
anses det ligga i kommunens eget intresse att hålla en hög standard. (jfr prop. 
1985/86:1 sid 309) Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 7 § 
 

Boverket förtydligar även att som arkitektutbildad personal räknas; arkitekt, 
landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller fysisk planerare.  
 
Inom sektor Samhällsbyggnad finns i dagsläget en planeringsarkitekt som 
uppfyller boverkets utbildningskrav samt en landskapsarkitekt. Med stöd av 
dessa personer uppfyller således kommunen lagkravet gällande arkitektutbildad 
person. Vi de rekryteringar som genomförs beaktas ovanstående kompetenser.  
 
Finspångs kommuns förvaltningen är medveten om dessa frågor, både utifrån 
lagkravet men framför allt utifrån behovet att bevara estetiska och kulturella 
värden i Finspång samt att den framtida stads- och landskapsmiljön görs estetiskt 
tilltalande både vid planläggning och handläggning av bygglov.  
 
I samband med den tillväxt som planeras i Finspång kommer behoven av 
ovanstående kompetenser att öka, både i samband med om- och nybyggnation 
och vid framtagande av detaljplaner samt bygglovshandläggning. Som stöd har 
Länsmuseet anlitats i angelägna byggnadskulturärenden. Det råder en osäkerhet 
om den möjligheten kommer finnas kvar. För att säkerställa tillräckligt stöd 
gällande både bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och gestaltning av 
nya eller förändrade byggnadsverk, framförallt i bygglovsprocessen, har 
förvaltningen initierat en upphandling av detta stöd.  
 
Ovanstående visar på att krav gällande arkitektutbildning uppfylls och att 
förvaltningen hanterar frågan angående arkitektkompetens utifrån lagstadgade 
ansvarsområden.  
 
Utifrån tillväxtperspektivet bedöms behovet av arkitektkompetens öka men då 
förvaltningen bedömer att behov av olika former av arkitektstöd erfordras 
bedöms upphandlat konsultstöd vara att föredra. 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
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1. Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta tillse att den kompetens som 
behövs för såväl planering och byggande sker enligt de kvalitetskrav som 
samhället sätter upp genom anställda eller upphandlade konsulter. 

2. Att därmed anse motionen besvarad 
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                         Finspång 21 Maj 2019 

Motion 

Anställ en stadsarkitekt i Finspång                         

176 av landets kommuner har idag en stadsarkitekt anställd eller på konsultbasis. Flera små 

kommuner har egen stadsarkitekt, som tex Söderköping, Bergs kommun, Sveriges sjätte minsta, 

liksom Mullsjö som är Sveriges nionde minsta kommun. I dagsläget saknar Finspång en stadsarkitekt. 

Finspångs kommun står inför stora utmaningar när det gäller bostadsutveckling i såväl tätort som 

glesbygd. Enligt Vision 2035 skall Finspång sikta mot 30 000 invånare 2035 och för att möta denna 

utmaning måste detaljplanläggningen snabbas upp och bostäder byggas. Förslag finns redan på att 

förtäta i tätorten genom nybyggnation samt att tex utnyttja källare och vindar. 

Sverigedemokraterna delar inte fullt ut denna vision och målbild, då vi menar att denna är överdrivet 

expansiv och att risken är överhängande att kommunens ekonomi kraftigt försämras genom dels en 

ökad skuldsättning samt att den eftersträvade befolkningsökningen riskerar att till stor del bestå av 

bidragsdriven inflyttning. Trots dessa farhågor ser vi sverigedemokrater dock givetvis positivt på att 

Finspång expanderar genom en inflyttning av nettoskattebetalare och företag.   

När kommunen skall expandera och bygga nytt menar vi att det är av yttersta vikt att historiska 

misstag ej upprepas. Avsaknaden av en genomtänkt stadsplanering är enligt vår mening i påfallande. 

Många Finspångsbor vittnar om en vacker stadskärna som genom åren tyvärr förfulats genom en 

oaktsam rivning av äldre bebyggelse samt att i dess ställe många gånger uppförts byggnader där 

estetik och kulturvärde inte kommit i första hand. Ytterligare exempel är omotiverade och 

ogenomtänkta avstängningar av genomfartsvägar och torg vilket försvårat tillgängligheten för både 

företagare och övriga medborgare. Många besökare utifrån menar att staden ger ett ogenomtänkt, 

slitet och rörigt intryck. 

Man kan ha olika syn på stadsplanering och vi Sverigedemokrater är av den uppfattningen att det 

finns ett angeläget behov av en långsiktig och hållbar stadsplanering där större fokus läggs på den 

estetiska och arkitektoniska utformningen av stadsbilden, där stadskärnan öppnas upp och blir mer 

tillgänglig, och där nybyggnation i traditionella byggnadsstilar samt bevarande av äldre kulturmiljöer 

får en mer framträdande plats.  

Enligt plan och bygglagstiftningen 12 kap. 7 § ska minst en person med adekvat arkitektutbildning 

finnas tillgänglig för att bla bygg och miljönämnden ska kunna ta korrekta beslut. Dagens situation 

med planarkitekter är inte tillräckligt eftersom utbildningen och kunskapen ligger på helt olika nivåer. 

Som ett steg mot en större insikt i värdet av en genomtänkt stadsplanering och med hänvisning till 

ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag: 

- Att till förvaltningen ge uppdraget att undersöka förutsättningarna för att anställa en 

stadsarkitekt på heltid eller deltid, på konsultbasis eller i samarbete med annan kommun. 

 

Kai Hallgren, Torgny Maurer SD Finspång 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Försäljning Ingelstad 2:1  

 
Sammanfattning 

 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 
(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Fastigheten Ingelstad 2:1 är en fastighet på ca 20 Ha innehållande betesmark och 
skogsmark. Fastigheten är obebyggd.  

Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg. 

Kommunstyrelsen gav fastighetsavdelningen i uppdrag att förbereda försäljning 
av Ingelstad 2:1 i och med KS beslut 2015-02-02. 

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 900 000 kr. 
Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 
vinnande bud 3 150 000 kr gavs av Linda Lindberg och Patrik Toftered, 
Svärtinge.  
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Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 
för beslut. Länsstyrelsen har i beslut den 21 februari 2020 d.nr 206-2212-2020 
godkänt underlaget. 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:1 till Linda Lindberg 19760119-
XXXX 50% och Patrik Toftered 19721229-XXXX för köpeskillingen 
3 150 000 kronor. 

2. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 
Mathias Stenhammars fond. 
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Beslut 
2020-02-21

sid 1 (2)
206-2212-2020

Finspångs kommun
Kommunstyrelsen
612 80 Finspång

POSTADRESS:

581 86 LINKÖPING
BESÖKSADRESS:

Östgötagatan 3
TELEFON:

010-223 50 00
TELEFAX:

013-10 13 81
E-POST:

ostergotland@lansstyrelsen.se
WEBBPLATS:

www.lansstyrelsen.se/ostergotland
ORGANISATIONSNUMMER:

202100-2270

Angående försäljning av fastigheten Ingelstad 2:1, 
Finspångs kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen godkänner det mellan Finspångs kommun, genom Fredrik Björkman, org. nr. 
212000–0423, säljare, och Linda Lindberg, 760119-1948, och Patrik Toftered, 721229-5690, 
köpare, upprättade köpeavtalet avseende fastigheten Ingelstad 2:1 med en köpeskilling av 
tremiljoneretthundrafemtiotusen (3 150 000) kronor. 

Redogörelse för ärendet
Kammarkollegiet har i permutationsbeslut den 20 juli 1087, dnr. 24-1485-84, rörande 
”Ingelstad fattighus” medgivit att fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 (numera Ingelstad 2:1) i 
Finspångs kommun får försäljas. Som villkor för försäljningen har kollegiet föreskrivit att 
köpeavtalet ska underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande och att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig värderingsman samt att 
köpeskillingen inte får understiga saluvärdet.

I permutationsbeslut har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond benämnd 
Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan minst en tiondel därav 
lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande 
såsom sjuka, gamla, handikappade eller eljest behövande inom kommunen för till exempel 
kollektiva eller enskilda studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns 
deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad eller 
andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Kommunen har begärt Länsstyrelsens godkännande av försäljning av fastigheten och har 
därvid bifogat värderingsutlåtande utvisande att marknadsvärde om 1 900 000 kronor. 

Motivering till beslutet
Med hänsyn till de värderingshandlingar som bifogats får köpeskillingen anses överensstämma 
med möjligt marknadsvärde. Försäljningen ska därför godkännas. 
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Beslut
2020-02-21

sid 2 (2)
206-2212-2020

Övrigt
Till Länsstyrelsen har även inkommit ett köpeavtal och värderingsutlåtande avseende 
fastigheten Ingelstad 2:15, som genom lantmäteriförrättning, tidigare avstyckats från Ingelstad 
2:1. Länsstyrelsen ska enligt Kammarkollegiets beslut endast godkänna försäljning av 
fastigheten Ingelstad 2:1. Mot bakgrund härav saknas det grund för Länsstyrelsen att ta 
ställning till att godkänna försäljningen av fastigheten Ingelstad 2:15.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Anne Rydell med länsjurist Anna Isaksson som föredragande.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till:
Rebecca Regnander, rebecca.regnander@lansfast.se
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Fredrik Björkman 

2020-02-20  1 (2)  
Dnr KS.2018.0545  

  

 

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  

 
 

Försäljning Ingelstad 2:15 

 
Sammanfattning 
 

Fastighetsavdelningen har haft i uppdrag att förbereda en försäljning av 
fastigheterna Ingelstad 2:1 och 2:15. Fastigheterna har under lång tid ägts och 
förvaltats av Mahtias Stenhammars fond (Finspångs kommun). Enligt beslut i 
Kammarkollegiet (20 juli 1987, dnr. 24-1485-84) rörande ”Ingelstad fattighus” 
har kollegiet medgivit försäljning av fastigheten Ingelstad Västergård 2:1 
(numera Ingelstad 2:1). 

De villkor som ställts för försäljningen är följande: Köpeavtalet skall 
underställas Länsstyrelsen i Östergötlands län för godkännande samt att 
försäljningen ska föregås av en värdering av en opartisk sakkunnig 
värderingsman. Köpeskillingen får inte understiga saluvärdet. 

I permutationsbeslutet har också medgivits att köpeskillingen fonderas i en fond 
benämnd Mathias Stenhammars fond samt att avkastningen från fonden, sedan 
minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas till åtgärder avseende 
omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller 
eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda 
studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i 
skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad 
eller andra trivselanordningar för intagna på servicehus eller motsvarande, 
rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel eller verktyg. 

Fastigheten Ingelstad 2:15 är en avstyckning av ursprunglig stamfastighet 
Ingelstad 2:1. Fastigheten består av två bostadsbyggnader samt ett antal 
ekonomibyggnader. Byggnaderna bedöms vara i dåligt till mycket dåligt skick. 
Arealen på fastigheten är ca 7,4 varav ca 5 ha åkermark.  

Ingelstad ligger ett par kilometer utanför Finspång längs Sankta Marias väg. 

Fastigheten såldes 2015 till utpekad intressent. (Beslut KS § 50 2015-02-02) 
Villkoren i förelagt avtal har ej uppfyllts så kommunen har upphävt gällande 
avtal. Med anledning av ovanstående behöver beslutet från KS 2015-02-02 
Upphävas.  

Fastighetsavdelningen har enligt permutationsbeslutet låtit värderingsman 
värdera objektet. Uppskattat värde enligt värderingsunderlag var 1 800 000 kr. 
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Fredrik Björkman 

2020-02-20  2 (2)  

Dnr KS.2018.0545  

  

 

 

Efter förfrågan anlitades Rebecca Regnander, Länsförsäkringar 
fastighetsförmedling för försäljningsuppdraget.  

Enligt sedvanligt försäljningsförfarande har objektet presenterats marknaden och 
vinnande bud 2 800 000 kr gavs av Magnus Pettersson och Annika Pettersson, 
Linköping.  

Köpeavtal och värderingsbevis har inskickats till Länsstyrelsen i Östergötland 
för beslut. Länsstyrelsens svar är att de saknar grund till beslut i ärendet då 
fastigheten är en avstyckning från stamfastigheten. 

Fastighetsavdelningens bedömning är att länsstyrelsens beslut den 21 februari 
2020 d.nr 206-2212-2020 är tillämpligt i detta ärende. 

 

Förslag till beslut 

1. Att upphäva beslut KS §50 2015-02-02 

2. Att försälja fastigheten Ingelstad 2:15 till Magnus Pettersson 720402-
XXXX 50% samt Annika Pettersson 710405-XXXX 50% för 
köpeskillingen 2 800 000 kronor 

3. Att köpeskillingen efter avräkning för försäljningskostnader fonderas på 
Mathias Stenhammars fond. 
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Rojyar Khalili 

2020-03-13  1 (1)  
Dnr KS.2020.0374  

  

 

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  

 
 

Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem 

Regler och riktlinjer i förskola och fritidshem är ett samlat informationsunderlag  till 
vårdnadshavare. Informationen grundar sig på skollag och Finspångs kommuns 
styrdokument.  
 
Med anledning av förändrade regler och riktlinjer inom förskolans verksamhet 
behöver dokumentet revideras och  fastställas.  
Det är i huvudsak följande uppgifter som är ändrade: 
 

 begreppet förskolechef är ändrat till rektor 

 information om omsorg under kvällar, nätter och helger är borttagen 

 information om pedagogisk omsorg är borttagen 

 uppgifter gällande förskolans planeringsdagar är ändrat  

 antalet alternativ som vårdnadshavarna behöver ange i samband med sin 
anmälan är ändrat från fem till tre.  
 

Vårdnadshavarna får vanligtvis någon av sina första tre alternativ och fler alternativ 
skapar förvirring. 
 
I det bifogade dokumentet finns förändringarna kommenterade.  

 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

1. Att fastställa riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, och fritidshem 
för barn i åldern 1-13 år. 
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Välkommen till  
 

Förskole- och fritidshemsverksamheten  
i Finspångs kommun 

 
Information om riktlinjer, regler och avgifter  

gällande förskola, fritidshem och  
annan pedagogisk verksamhet  

för barn i åldern 1-13 år.  
 
 

 
 
 

2020-01-09
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Ur Skollagen (2010:800)  

 
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i 
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen 
får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående 
förskola.  
 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har anmält önskemål om 
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt.  
 
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det 
framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i 
fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.  
 
Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning 
som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare 
eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.  
 
Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn 
pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom 
pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.  
 
Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem 
inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och 
familjens situation i övrigt. 
 
Förskolan har en egen läroplan, Lpfö98, rev 2016.  
För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar [RK2]: Dessa två stycken 
är borttagna då Finspångs kommun inte 
erbjuder pedagogisk omsorg och omsorg 
under kvällar, nätter och helger.   

Kommentar [RK3]: Förskolan har en 
ny läroplan Lpfö 18 
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VERKSAMHETSFORMER 

 

FÖR BARN 1-5 ÅR 
 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, allmän förskola, pedagogisk omsorg och dygnet-
runt-omsorg och erbjuds i den omfattning vårdnadshavare behöver med hänsyn taget till 
förvärvsarbete, studier samt tillhörande restider eller barnets eget behov.  
 

FÖRSKOLA 

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen 
utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan ska lägga 
grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 
Förskoleverksamhet erbjuds barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar 
förskoleklass. Finns särskilda skäl kan plats erbjudas före det att barnet är 1 år. 
 

ALLMÄN FÖRSKOLA 

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till 
och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.  Det är ingen 
särskild form av förskola utan en del av den vanliga. 
Platsen gäller för 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och 
grundskola och kostar ingenting.  
 

PEDAGOGISK OMSORG  

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhetsformer som inte är förskola. En 
form av pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem och 
bedriver verksamhet med en liten barngrupp. 
Det är ingen skolform som styrs av läroplaner och omfattas inte av begreppen undervisning 
och utbildning. Förskolans läroplan är vägledande.  
 
 
FÖR BARN 6-13 ÅR 
 
FRITIDSHEM 

Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn 6-13 år. Verksamheten är placerad i anslutning 
till och samordnas med förskoleklass och grundskola/grundsärskola. Plats på fritidshem 
erbjuds från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det 
år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamhet erbjuds under skollov i mån av plats. 
 

MER INFORMATION OM: 
 
FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA  

Om du är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i 
veckan (Skollagen 8 kap. 6 §). Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en 

Kommentar [RK4]: Verksamheterna 
erbjuds inte längre. 

Kommentar [RK5]: Verksamheten 
erbjuds inte längre 
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pedagogisk verksamhet.  Barnen erbjuds förskoleverksamhet fem dagar i veckan eller tre 
dagar i veckan. Detta utifrån prioriteringsordning barnets bästa, förskolans möjligheter samt 
vårdnadshavarnas önskemål. Tiderna kommer att fastställas terminsvis. Andra tider kommer 
att endast beviljas vid inskrivning enligt Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i 
behov av särskilt stöd. 
 
För arbetssökande gäller att intyg från Arbetsförmedlingen som styrker aktivt arbetssökande 
bifogas ansökan om förskoleplats.  
För föräldralediga vårdnadshavare gäller att påskriven ledighetsansökan alternativt intyg från 
Försäkringskassan bifogas ansökan om förskoleplats.  
 
BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats i 
förskoleverksamhet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 8 kap. 5§ och 9§).   
Barnets vistelsetid beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog 
och en handlingsplan upprättas i samverkan med vårdnadshavare. 
 
ALLMÄN FÖRSKOLA 

Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att delta i allmän 
förskola. Det är ingen särskild form av förskola utan en del av den vanliga, ”allmän” syftar på 
att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.  
 

 Om barnet redan går i förskolan sker ingen förändring vare sig i verksamheten eller 
med tider. Det är bara avgiften som påverkas. Den reduceras per automatik från och 
med 1 augusti det året barnet fyller tre år och är inget som man behöver ansöka om. 

 
 Om barnet inte går i förskolan, eller vill byta till endast Allmän förskola, ska 

vårdnadshavare göra en särskild ansökan om detta.   
 

 Om du har oregelbundna arbetstider såsom skiftgång och barnet inte enligt ordinarie 
schema får förskolevistelse 15 timmar/vecka erbjuds barnet förskoleverksamhet på 
tider gällande för allmän förskola.   

 
Verksamheten följer skolans terminstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. 
Barnen erbjuds avgiftsfri förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag till fredag.  
Vistelsetid utanför angivna tider eller under skolans ledigheter är belagda med avgift. Lunch 
ingår inte och skolskjuts kan inte erbjudas.  
 
Ansökan om Allmän förskola sker på särskild blankett som lämnas till förskolans expedition. 
 

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET  

Anmälan om behov av plats i förskoleverksamhet ska ske senast fyra månader före det att 
plats önskas.  Blankett finns att hämta på kommunens hemsida. www.finspang.se  
I samband med anmälan har du möjlighet att ange fem alternativa önskemål om 
verksamhetsform, enhet eller område. Alla barn registreras efter anmälningsdatum, dvs. det 
datum anmälan om plats registrerats.   
 
 
INFLYTTNINGSFÖRTUR 

Kommentar [RK6]: Begreppet 
förskolechef är ändrat till rektor 

Kommentar [RK7]: Ändrat till tre . 
Vårdnadshavarna får ngn av de första tre 
alternativen.  
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Familjer där båda arbetar och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad 
inflyttningsförtur. Denna förtur innebär att du senast inom en månad från ansökningsdatum 
ska erbjudas plats i kommunens förskoleverksamhet.  
 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.  
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte. 

 
ERBJUDANDE OM PLATS  

Ditt barn är garanterad plats på förskola inom fyra månader efter det att du anmält önskemål 
om plats. Platsen ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och ditt önskemål ska tillgodoses så 
långt som möjligt. Du får ett skriftligt erbjudande senast en månad innan platsen ska tillträdas. 
Till erbjudandet ska du tacka ja eller nej skriftligt och svar ska lämnas inom 10 dagar. 
Därefter går erbjudandet vidare och du måste göra en ny anmälan.  
 
Om du tackar nej till plats enligt något av dina önskemål som angivits i ansökan måste du 
göra en ny anmälan. Om du tackar nej till en erbjuden plats som inte överensstämmer med 
något av dina önskemål som angivits i anmälan får du behålla det ursprungliga 
anmälningsdatumet i väntan på nytt erbjudande. 
 

OMPLACERING 

Om du tackar ja till annan plats än önskad eller av andra skäl önskar byte av plats kan du 
ansöka om omplacering. Omplaceringar sker inför höstplaceringen varje år. Turordning gäller 
efter anmälningsdatum till omplacering. Om du tackar nej till önskad omplacering måste du 
göra en ny anmälan.  
 

BARNETS NÄRVAROTIDER  

Det är arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets schema 
fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan dig och verksamheten. Uppgift om 
tillsynsbehov skall lämnas till förskolan/fritidshemmet på blankett som finns att hämta på:  
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
  
FÖRÄNDRING AV BARNETS NÄRVAROTIDER  

Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid, 
föräldraledighet eller arbetslöshet ska du att anmäla detta. Det ska göras i så god tid som 
möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt. Vårdnadshavare är 
skyldiga att informera kommunen om arbets- eller studieförhållanden samt vid förändringar 
av dessa.  
 
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  

Kommentar [RK8]: Ändrat till ” Du bör 
söka plats senast 4 månader innan 
förskolestart..” 
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Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på förskolan enligt schematid för barnets grundplacering. Om barnet inte har 
någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdomstillståndet 
kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg ska alltid bifogas. 
 

FÖRSKOLEPLATS I ANNAN KOMMUN  

Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell 
prövning. Ansökan sker på särskild blankett. http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 

Detta gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskoleplatsen.  

 

ÖPPETTIDER  

Kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet har öppet hela året.  
Förskolor och fritidshem har öppet måndag – fredag inom en ramtid från 06.00–18.00  
Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet.  
Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor och fritidshem slås 
samman.  
 

PERSONALENS STUDIEDAGAR  

Personal inom förskoleverksamheten har fyra studiedagar per år. Personal inom 
fritidshemsverksamhet har två studiedagar per år. De kan förläggas som halv- eller heldagar. 
Dessa dagar är verksamheten stängd, avgiften påverkas inte av detta. Ditt barn kan efter 
ansökan erbjudas alternativ tillsyn inom Finspångs kommun. Datum för studiedagar fastställs 
i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår. Läsårstider finns på 
kommunens hemsida. 

 

FRITIDSHEM 

 
FRITIDSHEM 

Plats på fritidshem kan efter ansökan erbjudas barn från och med 1 augusti det året barnet börjar 
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.  
Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan 
plats. (Skollagen kap 14, 4 §) 
En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. (Skollagen kap 14, 5 §) 
 

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet 
även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 § ). Barn kan erbjudas utbildning i 
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.  
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  

420 av 605



 

 6 

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte 
sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan 
barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid.  
Läkarintyg ska alltid bifogas. 
 

ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS  

Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till 
rektorsexpeditionen. http://www.finspang.se/Utbildning/Blanketter/ 

Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år. 

 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura. 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.  
 
FÖRDELNING AV PLATSER  

Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och barnet ska så långt som möjligt 
erbjudas plats i det område vårdnadshavare önskar. Om inte annat överenskommits med 
rektor är placeringstiden minst 1 månad.  

 
AKUT BEHOV AV FRITIDSHEMSPLATS  
Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.  

 

FRITIDSVERKSAMHET 
Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på 
platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför 
de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar. 

Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor 
avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild 
anmälan gjorts. 

 

AVGIFT 

 
Avgiften baseras på inkomst och antal barn i verksamheten.  
Maxtaxa gäller förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg samt 
fritidshemsverksamhet.  
Läs mer på om avgifter på kommunens hemsida: 

Kommentar [RK9]: borttagen 
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http://www.finspang.se/Utbildning/Forskolor/Taxor-och-avgifter/ 
 
En plats i förskola, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg och fritidshem betraktas som ett 
abonnemang. Det innebär att du betalar avgift även om platsen tillfälligtvis inte utnyttjas. 
Du betalar avgift tolv månader per år från barnets placeringsdatum. När plats påbörjas betalar 
du efter antal dagar i månaden, även tid för inskolning är avgiftsgrundande.  
Avgiften är oberoende av vistelsetid.  
 
I avgiftshänseende räknas sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns 
gemensamma barn eller inte.  
Vid beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det näst yngsta 
som barn nummer två och så vidare.  
För 3-5-åringar med omsorgsbehov reduceras taxan med anledning av att de omfattas av 
allmän förskola. 
 
Faktura skickas den 15:e i varje månad med senaste inbetalningsdag sista dagen i månaden, 
betalning sker för innevarande månad. Vid inbetalning efter förfallodag tillkommer 
påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag.  
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgiften. Kommunstyrelsen kan, efter 
framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga 
skäl finns. 
 

Avgift för barn med tillfällig fritidshemsverksamhet samt vid akut behov av fritidshemsplats 
betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade” dag till dagplats” betalas för de 
dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren. 
 

OBETALDA AVGIFTER  

Ditt barn kan komma att stängas av från plats i förskole- fritidshemsverksamhet om avgiften 
inte betalas. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda 
räkningar har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i 
förskoleverksamhet och/eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras 
helt innan barnet kan återfå en plats.   
 
AVGIFT FÖR BARN SOM BEVILJATS PLATS PÅ GRUND AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid 
utöver anvisade timmar.  
 

Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem. 
 

INKOMSTANMÄLAN 
 
Du är som vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om avgiftsgrundande inkomst. 
Blankett för detta finns på kommunens hemsida. 
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och därefter vid förändringar i 
hushållets samlade bruttoinkomst.  
På begäran av kommunen ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats. 

Kommentar [RK10]: borttagen 
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Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats.  
Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta 
avgiftsklassen från och med nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen 
inkomstanmälan lämnas alls. Inkomstanmälan lämnas till förskolans/skolans expedition. 
 
Finspångs kommun gör inkomstjämförelser med Skatteverket. 
 
 

AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST. 

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.  
Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det 
gemensamma hushållet.  
 

UPPSÄGNING AV PLATS 

 
Du måste skriftligt säga upp plats inom förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg senast 
två månader innan ditt barn beräknas sluta. För fritidshemsplats gäller en månads 
uppsägningstid.  
Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen registrerats och avgift betalas under 
uppsägningstiden. Plats inom förskoleverksamheten sägs upp per automatik om den inte 
utnyttjats inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finns. 
 
Vid utflyttning från kommunen kan plats inom förskoleverksamhet och fritidshem behållas 
under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där 
barnen blir folkbokförda. 
 
Utskrivning från förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg sker utan föregående 
uppsägning den 31 juli samma år barnet börjar förskoleklass. Från fritidshem sker utskrivning 
utan föregående uppsägning det år barnet slutar skolår 6. 
 
Blanketter om uppsägning finns på kommunens hemsida     
http://www.finspang.se/upload/blanketter/utbildning/förskola/uppsägning-plats-förskola-
fritidshem.pdf 
 
Uppsägning gällande plats på förskola lämnas till förskolans expedition, uppsägning av plats 
på fritidshem lämnas till berörd rektorsexpedition.  
 

 

MER INFORMATION  
 
Har du frågor kan du vända dig till förskole- och fritidsverksamheten där ditt barn har plats. 
Du kan också vända dig till förskolans ledningsteam eller till fritidshemmets 
rektorsexpedition. 
Ytterligare information hittar du på kommunens webbplats, www.finspang.se   

Kommentar [RK11]: borttagen 
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Ur Skollagen (2010:800)  

 
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i 
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen 
får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående 
förskola.  
 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har anmält önskemål om 
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn 
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt.  
 
Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande 
samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det 
framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i 
fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller 
studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.  
 
Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning 
som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare 
eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan 
personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och 
lärande främjas.  
 
Förskolan har en egen läroplan, (Lpfö18).  
För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11 
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VERKSAMHETSFORMER 

 

FÖR BARN 1-5 ÅR 
 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, allmän förskola och erbjuds i den omfattning 
vårdnadshavare behöver med hänsyn taget till förvärvsarbete, studier samt tillhörande restider 
eller barnets eget behov.  
 

FÖRSKOLA 

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen 
utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan ska lägga 
grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 
Förskoleverksamhet erbjuds barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar 
förskoleklass. Finns särskilda skäl kan plats erbjudas före det att barnet är 1 år. 
 

ALLMÄN FÖRSKOLA 

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till 
och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.  Det är ingen 
särskild form av förskola utan en del av den vanliga. 
Platsen gäller för 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och 
grundskola och kostar ingenting.  
 

 
FÖR BARN 6-13 ÅR 
 
FRITIDSHEM 

Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn 6-13 år. Verksamheten är placerad i anslutning 
till och samordnas med förskoleklass och grundskola/grundsärskola. Plats på fritidshem 
erbjuds från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det 
år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamhet erbjuds under skollov i mån av plats. 
 

MER INFORMATION OM: 
 
FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA  

Om du är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i 
veckan (Skollagen 8 kap. 6 §). Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en 
pedagogisk verksamhet.  Barnen erbjuds förskoleverksamhet fem dagar i veckan eller tre 
dagar i veckan. Detta utifrån prioriteringsordning barnets bästa, förskolans möjligheter samt 
vårdnadshavarnas önskemål. Tiderna kommer att fastställas terminsvis. Andra tider kommer 
att endast beviljas vid inskrivning enligt Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i 
behov av särskilt stöd. 
 
För arbetssökande gäller att intyg från Arbetsförmedlingen som styrker aktivt arbetssökande 
bifogas ansökan om förskoleplats.  
För föräldralediga vårdnadshavare gäller att påskriven ledighetsansökan alternativt intyg från 
Försäkringskassan bifogas ansökan om förskoleplats.  
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BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats i 
förskoleverksamhet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 8 kap. 5§ och 9§).   
Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog och 
en handlingsplan upprättas i samverkan med vårdnadshavare. 
 
ALLMÄN FÖRSKOLA 

Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att delta i allmän 
förskola. Det är ingen särskild form av förskola utan en del av den vanliga, ”allmän” syftar på 
att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.  
 

 Om barnet redan går i förskolan sker ingen förändring vare sig i verksamheten eller 
med tider. Det är bara avgiften som påverkas. Den reduceras per automatik från och 
med 1 augusti det året barnet fyller tre år och är inget som man behöver ansöka om. 

 
 Om barnet inte går i förskolan, eller vill byta till endast Allmän förskola, ska 

vårdnadshavare göra en särskild ansökan om detta.   
 

 Om du har oregelbundna arbetstider såsom skiftgång och barnet inte enligt ordinarie 
schema får förskolevistelse 15 timmar/vecka erbjuds barnet förskoleverksamhet på 
tider gällande för allmän förskola.   

 
Verksamheten följer skolans terminstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. 
Barnen erbjuds avgiftsfri förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag till fredag.  
Vistelsetid utanför angivna tider eller under skolans ledigheter är belagda med avgift. Lunch 
ingår inte och skolskjuts kan inte erbjudas.  
 
Ansökan om Allmän förskola sker på särskild blankett som lämnas till förskolans expedition. 
 

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET  

Anmälan om behov av plats i förskoleverksamhet ska ske senast fyra månader före det att 
plats önskas.  Blankett finns att hämta på kommunens hemsida. www.finspang.se  
I samband med anmälan har du möjlighet att ange tre alternativa önskemål om förskola. Alla 
barn registreras efter anmälningsdatum, dvs. det datum anmälan om plats registrerats.   
 
 
INFLYTTNINGSFÖRTUR 

Familjer där båda arbetar och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad 
inflyttningsförtur. Denna förtur innebär att du senast inom en månad från ansökningsdatum 
ska erbjudas plats i kommunens förskoleverksamhet.  
 
 
 

 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
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Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.  
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte. 

 
ERBJUDANDE OM PLATS  

Du bör söka plats senast 4 månader innan förskolestart. Platsen ska erbjudas utan oskäligt 
dröjsmål och ditt önskemål ska tillgodoses så långt som möjligt. Du får ett skriftligt 
erbjudande senast en månad innan platsen ska tillträdas. Till erbjudandet ska du tacka ja eller 
nej skriftligt och svar ska lämnas inom 10 dagar. Därefter går erbjudandet vidare och du 
måste göra en ny anmälan.  
 
Om du tackar nej till plats enligt något av dina önskemål som angivits i ansökan måste du 
göra en ny anmälan. Om du tackar nej till en erbjuden plats som inte överensstämmer med 
något av dina önskemål som angivits i anmälan får du behålla det ursprungliga 
anmälningsdatumet i väntan på nytt erbjudande. 
 

OMPLACERING 

Om du tackar ja till annan plats än önskad eller av andra skäl önskar byte av plats kan du 
ansöka om omplacering. Omplaceringar sker inför höstplaceringen varje år. Turordning gäller 
efter anmälningsdatum till omplacering. Om du tackar nej till önskad omplacering måste du 
göra en ny anmälan.  
 

BARNETS NÄRVAROTIDER  

Det är arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets schema 
fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan dig och verksamheten. Uppgift om 
tillsynsbehov skall lämnas till förskolan/fritidshemmet på blankett som finns att hämta på:  
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
  
FÖRÄNDRING AV BARNETS NÄRVAROTIDER  

Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid, 
föräldraledighet eller arbetslöshet ska du att anmäla detta. Det ska göras i så god tid som 
möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt. Vårdnadshavare är 
skyldiga att informera kommunen om arbets- eller studieförhållanden samt vid förändringar 
av dessa.  
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på förskolan enligt schematid för barnets grundplacering. Om barnet inte har 
någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdomstillståndet 
kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg ska alltid bifogas. 
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FÖRSKOLEPLATS I ANNAN KOMMUN  

Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell 
prövning. Ansökan sker på särskild blankett. http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 

Detta gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskoleplatsen.  

 

ÖPPETTIDER  

Kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet har öppet hela året.  
Förskolor och fritidshem har öppet måndag – fredag inom en ramtid från 06.00–18.00  
Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet.  
Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor och fritidshem slås 
samman.  
 

PERSONALENS STUDIEDAGAR  

Personal inom förskoleverksamheten har fyra studiedagar per år. Personal inom 
fritidshemsverksamhet har två studiedagar per år. De kan förläggas som halv- eller heldagar. 
Dessa dagar är verksamheten stängd, avgiften påverkas inte av detta. Ditt barn kan efter 
ansökan erbjudas alternativ tillsyn inom Finspångs kommun. Datum för studiedagar fastställs 
i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår. Läsårstider finns på 
kommunens hemsida. 

 

FRITIDSHEM 

 
FRITIDSHEM 

Plats på fritidshem kan efter ansökan erbjudas barn från och med 1 augusti det året barnet börjar 
förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.  
Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan 
plats. (Skollagen kap 14, 4 §) 
En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. (Skollagen kap 14, 5 §) 
 

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet 
även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 § ). Barn kan erbjudas utbildning i 
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i 
övrigt. Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.  
 

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING  
Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till 
barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. 
Barnet kan vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte 
sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan 
barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid.  
Läkarintyg ska alltid bifogas. 
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ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS  

Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till 
rektorsexpeditionen. http://www.finspang.se/Utbildning/Blanketter/ 

Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år. 

 

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE? 

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.  
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för 
avgiften.  
Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis 
boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare. 
Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura. 
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. 
Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.  
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.  
 
FÖRDELNING AV PLATSER  

Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och barnet ska så långt som möjligt 
erbjudas plats i det område vårdnadshavare önskar. Om inte annat överenskommits med 
rektor är placeringstiden minst 1 månad.  

 
AKUT BEHOV AV FRITIDSHEMSPLATS  
Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.  

 

FRITIDSVERKSAMHET 
Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på 
platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför 
de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar. 

Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor 
avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild 
anmälan gjorts. 

 

AVGIFT 

 
Avgiften baseras på inkomst och antal barn i verksamheten.  
Maxtaxa gäller förskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet.  
Läs mer på om avgifter på kommunens hemsida: 
http://www.finspang.se/Utbildning/Forskolor/Taxor-och-avgifter/ 
 
En plats i förskola och fritidshem betraktas som ett abonnemang. Det innebär att du betalar 
avgift även om platsen tillfälligtvis inte utnyttjas. 
Du betalar avgift tolv månader per år från barnets placeringsdatum. När plats påbörjas betalar 
du efter antal dagar i månaden, även tid för inskolning är avgiftsgrundande.  
Avgiften är oberoende av vistelsetid.  
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I avgiftshänseende räknas sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns 
gemensamma barn eller inte.  
Vid beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det näst yngsta 
som barn nummer två och så vidare.  
För 3-5-åringar med omsorgsbehov reduceras taxan med anledning av att de omfattas av 
allmän förskola. 
 
Faktura skickas den 15:e i varje månad med senaste inbetalningsdag sista dagen i månaden, 
betalning sker för innevarande månad. Vid inbetalning efter förfallodag tillkommer 
påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag.  
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgiften. Kommunstyrelsen kan, efter 
framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga 
skäl finns. 
 

Avgift för barn med tillfällig fritidshemsverksamhet samt vid akut behov av fritidshemsplats 
betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade” dag till dagplats” betalas för de 
dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren. 
 

OBETALDA AVGIFTER  

Ditt barn kan komma att stängas av från plats i förskole- fritidshemsverksamhet om avgiften 
inte betalas. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda 
räkningar har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i 
förskoleverksamhet och/eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras 
helt innan barnet kan återfå en plats.   
 
AVGIFT FÖR BARN SOM BEVILJATS PLATS PÅ GRUND AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid 
utöver anvisade timmar.  
 

Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem. 
 

INKOMSTANMÄLAN 
 
Du är som vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om avgiftsgrundande inkomst. 
Blankett för detta finns på kommunens hemsida. 
http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/ 
Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och därefter vid förändringar i 
hushållets samlade bruttoinkomst.  
På begäran av kommunen ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats. 
Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats.  
Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta 
avgiftsklassen från och med nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen 
inkomstanmälan lämnas alls. Inkomstanmälan lämnas till förskolans/skolans expedition. 
 
Finspångs kommun gör inkomstjämförelser med Skatteverket. 
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AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST. 

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.  
Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det 
gemensamma hushållet.  
 

UPPSÄGNING AV PLATS 

 
Du måste skriftligt säga upp plats inom förskoleverksamhet senast två månader innan ditt 
barn beräknas sluta. För fritidshemsplats gäller en månads uppsägningstid.  
Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen registrerats och avgift betalas under 
uppsägningstiden. Plats inom förskoleverksamheten sägs upp per automatik om den inte 
utnyttjats inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finns. 
 
Vid utflyttning från kommunen kan plats inom förskoleverksamhet och fritidshem behållas 
under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där 
barnen blir folkbokförda. 
 
Utskrivning från förskoleverksamhet sker utan föregående uppsägning den 31 juli samma år 
barnet börjar förskoleklass. Från fritidshem sker utskrivning utan föregående uppsägning det 
år barnet slutar skolår 6. 
 
Blanketter om uppsägning finns på kommunens hemsida     
http://www.finspang.se/upload/blanketter/utbildning/förskola/uppsägning-plats-förskola-
fritidshem.pdf 
 
Uppsägning gällande plats på förskola lämnas till förskolans expedition, uppsägning av plats 
på fritidshem lämnas till berörd rektorsexpedition.  
 

 

MER INFORMATION  
 
Har du frågor kan du vända dig till förskole- och fritidsverksamheten där ditt barn har plats. 
Du kan också vända dig till förskolans ledningsteam eller till fritidshemmets 
rektorsexpedition. 
Ytterligare information hittar du på kommunens webbplats, www.finspang.se   
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Kommunstyrelsen  

 
 

Motion - psykisk ohälsa bland unga i Finspång 

Vänsterpartiets motion, Psykisk hälsa bland unga i Finspång, handlar om insatser 
för att öka välmående hos unga.  De menar att ett socialt stöd är en central faktor 
för hälsa och välbefinnande.  
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att: 

 en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de 
faktorer som påverkar arbetsbelastningen  

 öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det 
finns elever från åk 4-9  

 kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som 
genomförs för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på 
flickor  

 elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det finns 
ett samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och psykisk 
hälsa. 

 

Handläggning av ärendet 

Folkhälsomyndigheten slår fast att det finns ett ömsesidigt samband mellan 
skolresultat och psykisk hälsa. Studier visar att psykosomatiska symptom är 
vanligare bland elever som känner sig stressade av skolarbetet. Att klara av skolan 
med godkänt resultat är en stark skyddsfaktor. Barn som presterar bra i skolan har 
större chans att må bra, och barn som mår bra har större chans att också prestera 
bra i skolan. På samma sätt har man sett en koppling mellan skolfrånvaro och 
psykisk ohälsa: att psykisk ohälsa kan leda till skolfrånvaro, men frånvaro kan också 
leda till psykisk ohälsa. I Finspångs kommun är skolfrånvaron hög och 
måluppfyllelsen i grundskolan har under flera år varit låg. 

Resultat från skolsköterskors hälsosamtal, ungdomsenkäten ”Om mig” och 
söktryck till Ungdomshälsan visar att många ungdomar visar tecken på eller är i risk 
för psykisk ohälsa. 

En tillgänglig elevhälsa är en av de insatser som behövs för att stötta ungdomar med 
psykisk ohälsa. Andra viktiga insatser för att främja hälsa är ökad skolnärvaro och 
ökad måluppfyllelse.  

Sektor utbildning har flera främjande insatser på gång, bland annat Samverkan för 
bästa skola (ett samarbete med skolverket och Karlstad Universitet),  Tidiga och 
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samordnade insatser (ett samarbete med sektor social omsorg och Region 
Östergötland) samt Första hjälpen till psykisk hälsa (en sektorsövergripande insats).  

Regeringen menar att tillgången till elevhälsa idag är alltför låg på många skolor. 
Man har därför beslutat att ”Utredningen om elevers möjligheter att nå 
kunskapskraven”( U 2017:07) ska analysera bestämmelserna om tillgång till 
elevhälsa och föreslå hur det kan förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå. 
Regeringens utredning kommer att redovisas februari 2021.  

Ingen utredning är tidigare gjord i Finspångs kommun gällande skolsköterskors och 
skolkuratorers arbetssituation, sektorn ser positivt på att en sådan utredning 
genomförs. Sektor utbildning föreslår dock att avvakta regeringens förslag innan 
utredning påbörjas.  

Sektorns uppfattning är det finns indikatorer rörande ungas psykiska hälsa att följa. 
Idag återrapporteras resultat från bland annat: 

 om mig-enkät 

 frånvarorapportering 

 patientsäkerhetsberättelse gällande elevhälsans medicinska insats (EMI) 

I samband med dessa återrapporteringar kan även åtgärder beskrivas. Former och 
innehåll för det kan ingå i utredning av elevhälsans omfattning.  

Angående delaktighet anger skollagen att barn och elever ska ha rätt till inflytande 
över sin utbildning, något som också är en rättighet enligt barnkonventionen. 
Forskning på området visar bland annat att arbetsformer där barn och unga görs 
delaktiga är en viktig hälsofrämjande faktor. Sektor utbildning följer redan idag upp 
inflytande och delaktighet genom skolverkets enkäter. Dessa genomförs i Finspång 
årligen, analyseras på enhets- och sektornivå och redovisas i kvalitetsrapporter. 

 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
1. att bifalla motionen. 
2. att sektorns utredning genomförs efter att Utredningen om elevers möjligheter 
att nå kunskapskraven (U 2017:07) har redovisats. 
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Motion  
Utökat och nära stöd till unga som upplever psykisk ohälsa 
 
En viktig skyddsfaktor för psykisk ohälsa är att känna sig hörd, kunna påverka samt ha 
någon att tala med när livet, av olika skäl, känns tungt.  Socialt stöd är en central faktor 
för hälsa och välbefinnande, och är särskilt viktigt för unga som lever i familjer med låg 
socioekonomisk status (Östgötakommissionen för folkhälsa, 2015). Östgöta- 
kommissionens arbete resulterade 2017 i en ”Deklaration om folkhälsa” som 
undertecknats av Östergötlands kommuner och Region Östergötland.  
 
Även intresseorganisationen MIND (”Unga mår allt sämre- eller?”, 2018) understryker 
Östgötakommissionens slutsatser och rekommendationer.  
 
Östgötakommissionen har ett flertal förslag på hur kommuner kan arbeta för att främja 
psykisk hälsa. Några av förslagen är: 
 

• sätta upp hälsa som mål för hela skolans verksamhet då det finns ett tydligt 
samspel mellan psykisk hälsa och skolframgång 

• utveckla en aktiv elevhälsovård med närvarande skolsköterskor varje dag 
• fokusera skillnaderna mellan pojkars och flickors psykiska ohälsa 

 
I Finspångs kommuns ”Policy för förskola, grundskola, fritidshem och särskola” finns ett 
mål som handlar om elevers hälsa. Sedan policyn antogs har den inte följs upp.   
 
I Dagens samhälle (27/2019) framgår att det finns en generell ökning av flickors sämre 
psykiska ohälsa. Kommunstyrelsen har fått information om resultatet av enkäten ”Om 
mig”. Enkäten genomförs i Östergötland vartannat år och handlar om perspektiv på 
hälsa och livsstil. När det gäller Finspång finns en del oroväckande resultat, speciellt när 
det gäller flickors upplevda hälsa och livssituation, som i stort visar betydelsen av att 
Finspångs kommun tar fasta på Östgötakommissionens rekommendationer.  
 
Av enkätsvaren från åk 8 framgår bl.a. att (resultat pojkar inom parentes): 
 

• flickors upplevda hälsa har minskat – endast 56 % (81%) av flickor i åk 8 
upplever att de har en bra hälsa 

• flickor ofta är stressade (57%)- pojkar 27% 
• 30 % (11%) av flickorna känner daglig ångest 
• 41 % av eleverna anser att deras föräldrar vet hur de känner sig innerst inne 
• ca 32% av eleverna tycker att de kan påverka skolsituationen 
• 8 % (0%) av flickorna skolkar varje vecka 

 
Den senare punkten, om skolk/skolfrånvaro, förstärks i den information 
Kommunstyrelsen fick 2019-09-09. 
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I Finspång är skolsköterskornas arbetssituation ansträngd. Vårdförbundet anser att 
flera faktorer ska vägas in när skolhälsovården ska resurssättas och organiseras. Det kan 
handla om antal nyanlända elever, antal rektorer att samarbeta med, antal övriga 
samarbetspartners, antal vaccinationer, antal hälsobesök, antal skolor/skolsköterskor 
etc. Under hösten 2019 har skolsköterskorna 380-530 elever var, trots att en 
skolsköterska visstidsanställts på 80% under hösten. Även skolsköterskorna har 
upplever att den psykiska ohälsan ökar bland Finspångs unga. En bild som också delas 
av skolkuratorerna. Av hälsosamtalen framgår att den psykiska ohälsan har ökat i åk 7 
med 30 % från läsåret 17/18 till läsåret 18/19. 
 
Vänsterpartiet föreslår utifrån ovanstående att det är av stor vikt att fånga upp eleverna 
tidigt och att stödet ska finnas där de unga finns, dvs. i skolmiljön. Vi vill också att frågan 
om de ungas psykiska ohälsa ska lyftas upp på den politiska agendan på ett tydligt sätt.  
 
”Det behövs mer enkla åtgärder på en närmare nivå, där de unga finns.” 
   Dagens samhälle (27/2019). 
 
I sin analys av ”Mig själv” lyfter region Östergötland fram att de unga själva föreslår att 
ett förbättringsområde kan vara ”att ha någon att prata med”. 
 
 
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta att:  
 

• en analys görs av skolsköterskornas arbetssituation mot bakgrund av de faktorer 
som påverkar arbetsbelastningen 

• öka skolsköterskornas och kuratorernas närvaro vid grundskolor där det finns 
elever från åk 4-9 

• kommunfullmäktige fortlöpande får information om de åtgärder som genomförs 
för att minska de ungas psykiska ohälsa, med särskilt fokus på flickor 

• elevrådsarbetet på grundskolan följs upp och utvecklas, eftersom det finns ett 
samspel mellan möjlighet att kunna påverka skolsituationen och psykisk hälsa 
 

 
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp 
Ingrid Westlund 
Maud Carlsson 
Conny Lindgren 
Stefan Carlsson 
Christer Nyberg 
Leila Marttila 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Ägardirektiv FTV AB 

 
Sammanfattning 
 
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs 
Tekniska verk. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden 
och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Det har också tillkommit en 
skrivning om ekonomiska mål i form av avkastning och soliditet. Direktivet är 
berett tillsammans med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt 
förslag. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finspångs Tekniska Verk AB 

2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2018-09-19 
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Ägardirektiv 

Finspångs Tekniska Verk AB 

Fastställt av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 
Dnr: FFIA.2019.0054 

Dokumetägare. VD FFIA 
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Ägardirektiv Finspångs Tekniska Verk AB 

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bola-
get. Fullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till 
budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska antas på 
bolagsstämma i bolaget 

1. Bolagets verksamhet 

Enligt sin bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom 
Finspångs kommun att ombesörja taxe- och avgiftsfinansierad kommunal-
teknisk verksamhet, produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme, 
produktion och handel med el, samtmera, dels förvalta kommunens gator, 
vägar, parker och andra offentliga platser.  

2. Principer för bolagets verksamhet  

Bolaget skall driva fjärrvärme- och elverksamhetenfjärrvärmeverksamheten 
enligt affärsmässiga principer och i enlighet med vad som framkommer i 
fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) §§ 38–39 och ellagen (SFS 1997:857), 7 
kap. 1-2 §§.. Bolaget ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen.  

I övriga verksamheter ska bolaget tillämpa den kommunala lokaliserings-
principen, liksom självkostnads- och likställighetsprinciperna, med undan-
tag för vad som kan regleras i särskild lagstiftning.  

3. Bolagets uppdrag 

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Finspång 
till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att 
erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet 
och till konkurrenskraftiga villkor.  

Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhets-
tänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägle-
dande vid fullgörandet av sitt uppdrag.  

Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution 
och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan. Bolaget har ett ansvar i att 
underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning.  

4. Avfallshantering 

Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att som renhållare svara 
för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall.  

Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade ren-
hållningsordningen med tillhörande avfallsplan.  

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen. Kom-
munfullmäktige beslutar om taxor för avfallshanteringen  
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Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrel-
sen senast två månader före taxorna avses träda i kraft. 

 

5. Vatten och avlopp  

Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att vara huvudman för 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att 
kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag ( 2006:412) om allmänna vat-
tentjänster.  

Kommunfullmäktige beslutar om  

1. Ändring av taxeföreskrifter  

2. Särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter  

3. Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen  

4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen 
(ABVA )  

Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt pkt 1-4 ska tillställas kom-
munstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda 
ikraft.  

Ändring av taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av 
kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen 
senast två månader före ändringen avses träda i kraft.  

Ändring av taxa för vattentjänster som följer av beslutade taxeförskrifter ska 
tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader före änd-
ringen avses träda i kraft.  

6. Fjärrvärme och fjärrkyla  

Bolaget beslutar om taxor för fjärrvärme och fjärrkyla. Kommunstyrelsen 
ska informeras om avgifterna senast två månader före avgifterna avses träda 
i kraft. 

 

7. Elhandel 

Bolaget skall bedriva produktion och handel med el i enlighet med vad som 
framkommer i punkten 2.  

8. Förvaltning av gator, vägar etc. 

Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommu-
nens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även 
ombesörja beslutade anläggningsarbeten. Verksamheten skall bedrivas en-
ligt de mål som kommunen fastställer. 

I övrigt regleras uppdrag och ersättning i särskilt avtal mellan kommunen 
och bolaget. 
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9. Ekonomiska mål 

9. Ekonomi 

Bolaget ska sträva efter en stabil ekonomisk utveckling, med en för bran-
schen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som 
möjliggör ett långsiktigt agerande och som medger utveckling och investe-
ringar utan ägartillskott 

Bolaget skall eftersträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att skapa 
ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Soliditeten 
ska därmed uppgå till lägst 15 %. På längre sikt ska bolaget sträva mot en 
soliditet på lägst 20 % med en tillåten avvikelse på plus/minus 3 %. Avkast-
ningskravet uppgår till lägst 3 % på eget kapital. 
 

För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala 
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsfö-
ring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphand-
ling och inköp, byggande och projektutveckling samt finansförvaltning, så 

lång det är möjligt, samordnas. 

10. Värdeöverföringar (utdelning/koncernbidrag)  

10. Koncernbidrag 

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger 
att bolaget kan lämna utdelning koncernbidrag till ägaren. På Utifrån be-
dömning av bolagets ekonomiska ställning beslutar kommunstyrelsen på 
förslag från styrelsen beslutar bolagsstämmanmoderbolaget om koncernbi-
drag kan lämnas, samt storleken på bidraget. Värdeöverföringen får ej strida 
mot vad som stipuleras i aktiebolagslagen (SFS 2005:551), kap. 17. 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 12   Dnr: FFIA.2019.0054 
 
Ägardirektiv Finspångs Tekniska Verk AB 

VD har tagit fram förslag på reviderat ägardirektiv för Finspångs Tekniska Verk 
AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Vad som däremot tillkommit 
är en skrivning om ekonomiska mål där en målsättning i form av krav på 
avkastning och soliditet har formulerats. Direktivet är berett tillsammans med 
styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 
 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
1. Att föreslå fullmäktige fastställa ägardirektivet för Finspångs Tekniska 

Verk AB 
2. Att föreslå fullmäktige upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-

06. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Ägardirektiv Finet AB 

 
Sammanfattning 
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag till reviderat ägardirektiv för Finet AB. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet, samt att krav på soliditet och 
avkastning tillkommit. Ägardirektivet är berett tillsammans med styrelse och VD i 
Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av ägardirektivet kan det dock bli aktuellt att 
klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB har 
för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet 
med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära att tillgångar 
kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande pågår ett projekt 
för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva vidtas. 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa ägardirektiv för Finet AB 

2. Att upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-06 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 10   Dnr: FFIA.2019.0052 
 
Ägardirektiv Finet AB 

VD har tagit fram förslag på reviderat ägardirektiv för Finet AB. Förslaget 
innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och redaktionella 
förändringar har gjorts i dokumentet. Vad som däremot tillkommit är en 
skrivning om ekonomiska mål där en målsättning i form av krav på avkastning 
och soliditet har formulerats. Direktivet är berett tillsammans med styrelse och 
VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 
I samband med implementeringen av direktivet kan dock bli aktuellt att klargöra 
gränsdragningarna mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB har för 
IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet 
med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära att 
tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande pågår 
ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas. 

 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa ägardirektivet för Finet AB 
2. Att föreslå fullmäktige upphäva nu gällande ägardirektiv från 2014-11-

06. 
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Ägardirektiv 

Finet AB 

Beslutat av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx 
Dnr: FFIA.2019.0052 

Dokumetägare: VD FFIA
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Ägardirektiv Finet AB 

Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bola-
get. Fullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till 
budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska antas på 
bolagsstämma i bolaget 

1. Bolagets verksamhet 

Enligt sin bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom 
Finspångs kommun uppföra, äga, förvalta och hyra ut och överlåta anlägg-
ningar för informations- och kabelkommunikationsverksamhetanlägga, äga, 
och förvalta förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommuni-
kation såsom data och telefoni, bedriva försäljning och tillhandahållande av 
kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver lik-
nande verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, samt att driva 
därmed förenlig verksamhet. 

2. Principer för bolagets verksamhet  

Bolaget skall driva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Bolaget 
ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen. undantag 

3. Bolagets uppdrag 

Bolaget ska äga, driva och utveckla bredbandsnät i kommunen samt i sam-
verkan med andra kommuner och organisationer utveckla bredband i reg-
ionen. Bolaget ska erbjuda kunderna flera olika leverantörer tjänster för in-
ternet, TV och telefoni. Bolaget är kommunens leverantör av IT-
infrastruktur. 

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Finspång 
till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att 
erbjuda ett utbud av tjänster av god kvalitet, god driftssäkerhet och till kon-
kurrenskraftiga villkor.  

Bolaget har inte till huvudsakligt syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  
Bolaget ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunalla-
gen, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger 
undantag. 
 
 

3. Bolagets uppdrag   

 Bolaget ska främja näringsliv och bostadsförsörjning genom att upp-
låta fiberoptiska nät eller annan infrastruktur och att i bredbandsnät 
som kommunikationsoperatör upplåta tele- och datatjänster för att 
stimulera utvecklingen i Finspångs kommun.  
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 Bolaget ska utveckla det infrastrukturen avseende funktion och sä-
kerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och sä-
kerhet.  

 Bolaget ska arbeta för kompletterande fiberutbyggnad inom priorite-
rade/strategiska områden.  

 Bolaget ska välja tekniska lösningar för stadsnätet som främjar ut-
vecklingen av ett stadsnät med långsiktig attraktionskraft och livs-
längd. 

 Bolaget ska arbeta för ett öppet stadsnät för medborgare, offentliga 
verksamheter och privat näringsliv. 

 

4. Ekonomi 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga princi-
per som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska sträva efter en stabil ekono-
misk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet,skall efter-
sträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att skapa ett ekonomiskt 
utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande och som medger utveckling 
och investeringar utan ägartillskott 
 

Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 20 % på bokfört värde 
med en tillåten avvikelse på 5 %. Avkastningskravet förväntas uppgå till 
lägst 2,5 % på totalt kapital.  
 

För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala 
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsfö-
ring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphand-
ling och inköp, byggande och projektutveckling samt finansförvaltning 
samordnas. 

5. Värdeöverföringar (utdelning/koncernbidrag) 

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger 
att bolaget kan lämna utdelning/koncernbidrag till ägaren. På förslag från 
styrelsen beslutar bolagsstämman om koncernbidrag kan lämnas, samt stor-
leken på bidraget. Värdeöverföringen får ej strida mot vad som stipuleras i 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551), kap. 17. 
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Kommunstyrelsen  

 
 

Bolagsordning FFIA 

 
Sammanfattning 
FFIA: styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för FFIA. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Ändringarna framgår av bilagt 
förslag. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för FFIA 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2007-04-17 
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Bolagsordning för Finspångs Förvaltnings- och Indu-
strihus AB  
 
Beslutad av fullmäktige 2020-xx-xx 
 
Antagen av årsstämman 2020-xx-xx 
 

1 § Firma 

Bolagets firma är Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. 

2 § Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län. 

3 § Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål att vara moderbolag för Finspångs kommuns bolagskoncern och 
därigenom äga och förvalta aktier och andelar i bolag som indirekt ägs av Finspångs 
kommun. Bolaget ska också förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med lokaler för uthyrning och därtill hörande fastighetsattribut. 

 Att marknadsföra Finspångs kommun 

 Att främja näringslivets utveckling inom kommunen 

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets ändamål är att samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Fin-
spångs kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. syfte är 
att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads-princip genom kon-
cernbildning av företag, som ingår i kommunens totala organisation enligt 3 kap 16-18 §§ 
kommunallagen, åstadkomma en samordning till gagn för ett optimalt resursutnyttjande.  

Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbola-
gens verksamheter utifrån fullmäktiges ägardirektiv, strategisk plan och budget, samt 
övriga styrande dokument.  

Bolaget ska också allmänt främja näringslivets utveckling inom kommunen, bidra till att 
kommunens tillväxtpolitiska målsättningar kan infrias, samt tillsammans med övriga bo-
lag och verksamheter skapa nytta för orten och dess invånare samt medverka i utveckl-
ingen av ett hållbart samhälle.  
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Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa 
de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, såvida inte lag eller rätts-
praxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs kommun till 
den del de ej går tillbaks till ägaren för prövning om kapitalet skall överföras till annat 
bolag. 

5 § Fullmäktiges rätt att yttra sig 

Bolaget skall bereda fullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att yttra sig innan beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

6 § Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. 

7 § Antal aktier 

Antalet aktier skall lägst vara 5 000 och högst 20 000. 

8 § Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lika antal supple-
anter.  

Styrelsen utses av fullmäktige i Finspång varje år för tiden från årsstämman intill slutet 
av årsstämman påföljande år. för en tid av fyra år från den årsstämma som följer närmast 
efter att val till fullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till fullmäktige. 

Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

9 §  Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses för samma mandatperiod som gäller bolagets sty-
relse en revisor med en suppleant. ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor. 

Revisorns och suppleants uppdrag gäller till slutet av årsstämman som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

10 § Lekmannarevisorer 
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall fullmäktige i Finspångs 
kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer med suppleanter. 

11 § Kallelse till årsstämma 

Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 6 4 
veckor och senast 4 2 veckor före stämman. 

12 § Ärenden på årsstämma 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av förslaget till dagordning 

4. I förekommande fall val av flera justeringsmän 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns 
granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernre-
visionsberättelse. 

7. Beslut angående 

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt om bolaget är 
moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när så-
dan finnes. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevi-
sorer samt revisorer. 

9. Anmälan om utsedda styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannareviso-
rer. 
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10. Val av revisionsbolag (i förekommande fall) 

11. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning (i förekommande fall) 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolags-
ordningen 

13. Stämmans avslutande 

13 § Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår 

14 § Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att 
teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med 
aktiebolagslagen 8 kap. 29 §. 

15 § Likvidation 

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs kommun. 

16 § Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Finspång kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och rä-
kenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast 
i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

17 § Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i Finspångs kom-
mun. 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 7   Dnr: FFIA.2019.0055 
 
Bolagsordning Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 

 

VD har tagit fram ett förslag på reviderad bolagsordning för Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag 
men en del förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i 
dokumentet. 
Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa bolagsordningen för Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB. 

2. Att föreslå fullmäktige upphäva gällande bolagsordning från 2007-04-17. 
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Anders Axelsson 

2020-03-11  1 (1)  
Dnr KS.2020.0349  

  

 

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  

 
 

Bolagsordning FTV AB 

 
Sammanfattning 
FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finspångs 
Tekniska Verk AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del 
förtydliganden och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. 
Bolagsordningen är beredd tillsammans med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna 
framgår av bilagt förslag. 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finspångs tekniska Verk AB 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2018-09-19 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 11   Dnr: FFIA.2019.0053 
 
Bolagsordning Finspångs Tekniska Verk AB 

VD har tagit fram förslag på reviderat bolagsordning för Finspångs Tekniska 
Verk AB. Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden 
och redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är 
beredd tillsammans med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av 
bilagt förslag. 
 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa bolagsordningen för Finspångs Tekniska 
Verk AB. 

2. Att föreslå fullmäktige upphäva nu gällande bolagsordning från 2018-09-
19. 
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Bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx 

Fastställd på bolagsstämma 2020-xx-xx 

1 §  Firma 

Bolagets firma är Finspångs Tekniska Verk AB 

2 §  Säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län 

3 §  Föremålet för bolagets verksamhet 

 Bolaget har till föremål för sin verksamhet  

 att producera, distribuera och försälja fjärrvärme 

 att tillhandahålla renvatten och omhänderta avloppsvatten 

 att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning 

 att att förvalta kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser 

 att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att förvalta aktier 
och intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet 

 att bedriva produktion och handel med el 

4 §  Ändamålet med bolagets verksamhet 

 Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursutnyttjande svara för enligt 3 § angivna verksamhetsområden i Finspångs 
kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god 
hushållning och god miljö skall beaktas. 

 Bolaget skall med tillämpning av kommunal självkostnads-, likställighetsprincip 
och lokaliseringsprincip tillgodose behovet av de enligt 3 § angivna verksamhe-
terna inom Finspångs kommun, med undantag för produktion, distribution och 
försäljning av fjärrvärme som ska bedrivas på affärsmässig grund och i enlighet 
med vad som framkommer i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) §§ 38–39. 
Undantaget gäller även produktion av och handel med el enligt ellagen (SFS 
1997:857), 7 kap. 1-2 §§. 
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 Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för 
nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så 
länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna tillskjutna 
kapitalet. 

5 §  Kommunfullmäktiges yttranderätt 

 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att 
yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt, fattas. 

6 §  Aktiekapital 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor 

7 §  Antal aktier 

 Antal aktier skall lägst vara 10 000 och högst 40 000. 

8 §  Styrelse 

 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju 
suppleanter.  

 Styrelsen utses av fullmäktige i Finspångs kommun varje år för tiden från 
årsstämman ena året intill slutet av årsstämma påföljande år för en tid av fyra år 
från den årsstämma som följer närmast efter att val till fullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 

 Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

9 §  Revisor 

 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämma en revisor med en 
suppleant ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

10 §  Lekmannarevisor 

 För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall 
kommunfullmäktige i Finspångs kommun utse lägst en och högst två 
lekmannarevisorer.med suppleanter 
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11 §  Kallelse till årsstämma 

 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till 
aktieägarna tidigast 6 4 veckor och senast 4 2 veckor före stämman. 

12 §  Ärenden på årsstämma 

 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 

1) Val av ordförande vid stämman 

2) Upprättande och godkännande av röstlängd 

3) Godkännande av förslaget till dagordning 

4) I förekommande fall val av en eller flera protokollsjusterare. 

5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen, samt om bolaget är 
moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelsen, ledamöter och verkställande direktör när 
sådan finnes 

8) Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor, samt lekmannarevisorer 

9) Notering av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer  

10) Val av revisionsbolag (i förekommande fall)  

11) Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning (i förekommande fall) 

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

13) Stämmans avslutande 
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13 § Räkenskapsår 

 Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.  

14 § Firmateckning 

 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för 
löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap 30§. 

15 § Likvidation 

 Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB eller – om detta bolag då inte finns - Finspångs kommun. 

16 §  Inspektionsrätt 

 Kommunstyrelsen i Finspångs kommun äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

17 §  Ändring av bolagsordning 

 Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Finspångs kommun. 
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Anders Axelsson 

2020-03-11  1 (1)  
Dnr KS.2020.0350  

  

 

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  

 
 

Bolagsordning Finet AB 

 
Sammanfattning 
 

FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderad bolagsordning för Finet AB. 
Förslaget innebär inget förändrat uppdrag men en del förtydliganden och 
redaktionella förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är beredd 
tillsammans med styrelse och VD i Finet. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av bolagsordningen kan det dock bli aktuellt att 
klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet AB har 
för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet 
med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära att tillgångar 
kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande pågår ett projekt 
för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva vidtas. 

 

 
Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyren förslå fullmäktige 

1. Att fastställa bolagsordning för Finet AB 

2. Att upphäva nu gällande bolagsordning från 2006-04-25 
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Bolagsordning för Finspångs Stadsnät FiNet AB 

 

Beslutad av kommunfullmäktige 202-xx-xx 

Antagen av årsstämma 2020-xx-xx 

 

1 § Firma 

 Bolagets firma är Finspångs Stadsnät FiNet AB  

2 § Säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län 

3 § Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, äga, förvalta och hyra ut 
och överlåta anläggningar för informations- och 
kabelkommunikationsverksamhet. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier 
och andelar i företag inom sektorerna information och/eller kabelkommunikation 
och därmed förenlig verksamhet. anlägga, äga, förvalta, hyra ut och överlåta 
förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data 
och telefoni, bedriva försäljning och tillhandahållande av 
kommunikationstjänster, äga och förvalta aktier i bolag som bedriver liknande 
verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, samt att driva därmed 
förenlig verksamhet. 

4 § Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 
resursutnyttjande svara för enligt 3 § angivna verksamhetsområden i Finspångs 
kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god 
hushållning och god miljö skall beaktas. Bolaget skall med tillämpning av 
kommunal självkostnads- och likställighetsprincip tillgodose behovet av de 
enligt  3 § angivna verksamheterna inom Finspångs kommun.  

Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för 
nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så 
länge vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna tillskjutna 
kapitalet.  
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Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs 
kommun till den del de ej går tillbaks till ägaren för prövning om kapitalet skall 
överföras till annat bolag. 

 Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringsliv och 
bostadsförsörjning genom att upplåta infrastruktur i form av fiberoptiska nät och 
att i bredbandsnät som kommunikationsoperatör upplåta tele- och datatjänster 
för att stimulera utvecklingen i Finspångs kommun. 

 Bolaget har inte till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska iaktta de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

5 § Kommunfullmäktiges rätt att yttra sig 

 Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att 
yttra sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt, fattas. 

6 § Aktiekapital 

 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 

7 § Antal aktier 

 Antal aktier skall lägst vara 2 000 och högst 8 000. 

8 § Styrelse 

 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju 
suppleanter. 

 Styrelsen utses av fullmäktige i Finspång varje år för tiden från årsstämman ena 
året intill slutet av årsstämma påföljande år. för en tid av fyra år från den 
årsstämma som följer närmast efter att val till fullmäktige förrättats intill slutet 
av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. 

 Fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.  

9 § Revisor 

 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en 
suppleant ett revisionsbolag med huvudansvarig revisor.  

  Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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10 § Lekmannarevisor 

 För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor styrelse skall 
fullmäktige i Finspångs kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer. 
med suppelanter.  

11 § Kallelse till årsstämma 

 Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten eller e-post till 
aktieägarna tidigast 6 4 veckor och senast 4 2 veckor före stämman. 

12 § Ärenden på årsstämma 

 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av förslaget till dagordning 

4. I förekommande fall val av en eller flera protokollsjusterare. 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorns granskningsrapport, samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen, samt om bolaget är 
moderbolag, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör när sådan 
finnes 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer 
samt revisorer 

9. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer  

10. Val av revisionsbolag (i förekommande fall)  

11. Fastställande av ägardirektiv och bolagsordning (i förekommande fall) 
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12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen 

13. Stämmans avslutande 

13 § Räkenskapsår 

 Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.  

14 § Firmateckning 

 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 
personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för 
löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 29 §. 

15 § Likvidation 

 Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB eller – om detta bolag då inte finns - Finspångs kommun. 

16 § Inspektionsrätt 

 Kommunstyrelsen i Finspång kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

17 § Ändring av bolagsordning 

  Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av fullmäktige i 
Finspångs kommun. 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 
 

Protokoll 21 (21) 
Sammanträdesdatum:  
2020-02-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2020-§ 9   Dnr: FFIA.2019.0050 
 
Bolagsordning Finet AB 
VD har tagit fram förslag på reviderad bolagsordning för Finet AB. Förslaget 
innebär inget förändrat uppdrag med en del förtydliganden och redaktionella 
förändringar har gjorts i dokumentet. Bolagsordningen är beredd tillsammans 
med styrelse och VD i bolaget. Ändringarna framgår av bilagt förslag. 

 
I samband med implementeringen av bolagsordningen kan det dock bli aktuellt 
att klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet 
AB har för IT-infrastruktur. Syftet är att säkra att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med ägardirektiv och bolagsordning. I förlängningen kan det innebära 
att tillgångar kan behöva föras mellan bolaget och kommunen. För närvarande 
pågår ett projekt för att klargöra sakförhållandet och vilka åtgärder som behöva 
vidtas. 

 

Finspångs förvaltnings- och industrihus ABs beslut 
 

1. Att föreslå fullmäktige fastställa bolagsordningen för Finet AB 
2. Att föreslå fullmäktige upphäva gällande bolagsordning från 2006-04-25 
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Maria Samson 

2020-03-04  1 (2)  
Dnr KS.2018.1145  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén 

 
Sammanfattning 
Susanne Wisberg har inkommit med ett medborgarförslag med ett förlag om att 
införa en kaffeautomat i kommunhusets foajé då man som besökare inte har tillgång 
till cafeterian för anställda i huset. I samtal med Susanne utifrån det prioriterade 
uppdraget som pågår är Susannes förslag att en kaffeautomat köps in till 
receptionen så att personalen där kan erbjuda kaffe till besökare som behöver vänta 
länge. För det är vid besök med lång väntetid som Susanne önskar möjligheten till 
kaffe.  

Utifrån det prioriterade uppdraget som pågår med att göra receptionen mer öppen, 
tillgänglig och integritetsskapande och som presenterats och godkänts på 
kommunstyrelsens sammanträde finns ingen kaffeautomat med och 
rekommenderas inte av förvaltningen utifrån följande punkter: 

1. Kommunhusets foajé är en plats för att ta emot och lämna av besökare. En 
plats som ska kännas välkomnande, men dock inte en yta att sitta ner och 
fika i. Målet är att en besökare inom kort ska välkomnas av medarbetaren 
som besökaren ska träffa och inte behöva sitta ner och vänta under lång tid. 
En inskrivningsdator kommer att möjliggöra detta ytterligare så att 
kommunens medarbetare får ett sms och mejl vid ankomst av besök.  

2. Risken för fläckar på nyinköpta möbler samt andra ytor blir desto större om 
en kaffeautomat finns på plats i ytan. 

3. I centrum, i närheten av kommunhuset, finns flertalet caféer och för att sitta 
ner och fika över en kopp kaffe rekommenderas dessa ytor och 
kommunhusets reception vill inte konkurrera med dessa caféer och 
restauranger.     

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Att avslå medborgarförslaget  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Helén Wallman 

2020-01-10  1 (8)  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Inriktningsbeslut inför 2020 års löneöversyn 

 

Sammanfattning 
Lönebildningen är en viktig faktor som bidrar till tryggad personalförsörjning. I det 
personalpolitiska programmet betonas att lönebildningen ska bidra till att 
verksamhetens mål uppnås och även stimulera utveckling. Lönen ska vara 
individuell, differentierad samt avspegla befattningens svårighetsgrad, uppnådda mål 
och resultat. 

I lönestrategin framgår bland annat också att det inte ska finnas några osakliga 
löneskillnader, lönenivån ska avspegla krav på kompetens, ansvar och erfarenhet 
samt stimulera vidareutbildning, lönespridning ska bibehållas/eftersträvas inom 
olika yrkesgrupper och att medarbetare som presterar väl och har lång 
anställningstid ska ha god löneutveckling 

Inför förslag på inriktningsbeslut har följande genomförts:  

- behovsinventering inom sektorerna 

- översyn bristyrken 

- översyn statistik jämförelse länet och riket för 2018 och 2019 

- sammanställning av fackliga organisationers yrkanden kopplade till 
löneöversyn i samband med förhandling budget strategisk plan 

- översyn avtal 2020 och konsekvenser av dessa samt fördelning av medel 
2020.  

Rekryteringsutmaning  
Inom den offentliga tjänstesektorn blir rekryteringsläget allt mer ansträngt och 
bristen på utbildad arbetskraft är utbredd inom flera yrken vilket gör det svårt att 
rekrytera på kort och lång sikt.  

Finspångs kommun liksom många andra arbetsgivare står inför stora 
rekryteringsutmaningar framåt inom flera områden. I Arbetsförmedlingens rapport, 
Var finns jobben?1 framgår att det totala underskottet av utbildad arbetskraft väntas 
uppgå till 100 000 personer på fem år sikt. 55 procent av dessa finns inom hälso- 
och sjukvård samt inom pedagogiskt arbete. Hälso- och sjukvård, pedagogiskt 

                                                 
1 Arbetsförmedlingen 2019-02-07 Var finns jobben - Bedömning för 2019 och på fem års sikt.  
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arbete och socialt arbete står för nära två tredjedelar av det totala underskottet av 
utbildade.  

Inom de offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan tidigare mycket 
utbredd och utgör redan idag ett hinder för jobbtillväxten inom vissa områden. 
Hösten 2018 angav sex av tio offentliga arbetsgivare brist på arbetskraft och bristen 
är i synnerhet stor inom landsting och regioner där den legat på en hög nivå under 
flera års tid. Samtidigt har bristen på utbildad arbetskraft ökat i snabb takt i 
kommunerna de senaste åren. Av de kommunala verksamheterna har grundskolan, 
förskolan samt vården och omsorgen fortsatt svårast att rekrytera, men bristen på 
arbetskraft har stigit tydligt inom samtliga kommunala områden 

Den höga bristen ger konsekvenser hos arbetsgivarna, långa rekryteringsprocesser 
som belastar ordinarie personal i verksamheten är en konsekvens. Risken är också 
att kvaliteten i servicen påverkas. För att möta upp rekryteringsutmaningen kan 
kraven behöva sänkas på befattningar där det är möjligt. Bristen skapar även 
möjligheter. Arbetsuppgifter identifieras som kan utföras av andra kompetenser och 
yrkesgrupper. Ett annat sätt att hantera bristen är att hitta nya yrkeskategorier som 
kräver annan eller kortare utbildning.  Exempelvis vårdbiträden, serviceassistenter 
inom vård och omsorg eller lärarassistenter inom skolan. Detta gynnar bland annat 
ungdomar och andra som är nya på arbetsmarknaden. Det sker också strukturella 
förändringar i innehållet inom olika yrken vilket ställer andra krav. Det kan handla 
om teknikutveckling, offentlig verksamhet strävar efter att nyttja den digitala 
tekniken för att utveckla arbetssätt och effektivisera arbetsuppgifter inom välfärden.  

De befattningar som det råder störst brist på om fem år och som finns inom 
kommunens verksamheter är: ingenjörer, fritidspedagoger, förskollärare, 
grundskollärare, gymnasielärare, yrkeslärare, psykologer, sjuksköterskor (både 
specialistsjuksköterskor och grundutbildade), speciallärare och specialpedagoger, 
biståndsbedömare, socialsekreterare, mjukvaru- och systemutvecklare, 
systemanalytiker och IT-arkitekter.  

När det handlar om andra utbildningsnivåer råder störst brist på arbetskraft inom 
följande befattningar när det gäller kommunens verksamhet: kockar och 
kallskänkor, undersköterskor, hemtjänst och äldreboende2  

Statistiska centralbyrån presenterar en rapport årligen, Arbetskraftsbarometern som 
beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade inom ca 70 utbildningsgrupper på 
den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att ge snabb och aktuell information om 
arbetsmarknadsläget för några vanliga högskole- och gymnasieutbildningar.  

2019 års arbetskraftsbarometer presenterar fortsatt brist inom många områden. Det 
som presenteras är att bristen är störst på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor 
men bristen på grundutbildade sjuksköterskor är också stor. Det är fortsatt stor 
brist på grundskollärare med inriktning mot fritidshem och ämneslärare årskurs 7-9 
i matematik och NO. Inom utbildningsområdet teknik lyfts framförallt brist på 

                                                 
2 Arbetsförmedlingen 2019-02-07 Var finns jobben - Bedömning för 2019 och på fem års sikt. 
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nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar. Även Ingenjörer rådde det brist 
på. 3 

Behovsinventering från sektorerna, översyn bristyrken   
Inför 2020 år löneöversyn har sektorerna genomfört en behovsinventering. Som 
delvis presenteras nedan. En sammanfattning av deras inventering bifogas, se bilaga 
1.   

Yrken som är svåra att rekrytera och behålla 
Tjänster som bedöms svåra att rekrytera och behålla nu och på sikt är barnskötare, 
förskollärare, behöriga lärare, specialpedagoger/speciallärare kuratorer, SYV och 
utbildade resurspedagoger  

Ytterligare befattningar som lyfts när det gäller svårighet att rekrytera är personliga 
assistenter, undersköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, chaufförer, brandmän 
med SMO utbildning, kockar, enhetschefer och rektorer.   

Även erfarna ingenjörer och tekniker inom samhällsplanering, bygg- och miljö, lyfts 
som befattningar som är svårrekryterade.  

Sektorerna framför också att det är svårt att rekrytera individer med längre 
erfarenhet inom vissa områden. Sektorerna lyfter också att det är svårt att rekrytera 
vikarier.  

De grupper som bedöms bli ännu svårare att rekrytera framåt är samma som ovan 
med nedanstående kompletteringar: SFI-lärare, måltidbiträden samt erfarna 
bemanningsplanerare. 

Utmaningen nationellt lyfts, generellt är det svårt att hitta personal med rätt 
kompetens. Bristen medför sänkta krav. Utöver detta är det svårare att rekrytera 
personal med de språkliga kompetenser som krävs samt personal med körkort. Det 
är också framförallt svårt att rekrytera vikarier.  

Behov av att se över löner för individer och grupper 
Verksamheterna framför att det finns ett behov av att se över lönerna för vissa 
enskilda individer som särskilt rapporterast in.  

Sektorerna lyfter även grupper som behöver ses över ytterligare. Aktuella grupper är 
förskollärare, lärare, rektorer, sjuksköterskor, biståndshandläggare och 
färdtjänsthandläggare. Även timvikariernas löner behöver ses över.  

Justeringar på grund av ökad kompetens, mer arbetsuppgifter, ökad 
svårighetsgrad och större ansvar eller utifrån verksamhetsförbättringar 

Vård och omsorg ser behov av att lyfta sjuksköterskorna. I nya avtalet med 
Vårdförbundet finns en satsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor. För att 
möjliggöra en satsning på dessa behövs ett extra utrymme fördelas. Vidar lyfter 

                                                 
3 SCB 2019-12-10 Arbetskraftsbarometern 2019 – vilka utbildningar ger jobb?  
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sektorn behov av att satsa extra på biståndsbedömarna och bostadsanpassnings-
handläggaren  

Totalt sett i kommunen kan det också finnas mindre grupper där det finns behov av 
att bidra med extra utrymme för att möjliggöra för cheferna att göra skillnad i 
gruppen. 

Sektorerna lyfter också enskilda individer, 2 inom ledningsstaben, 10 inom social 
omsorg, 7 individer inom sektor utbildning samt 3 individer inom sektor vård och 
omsorg.  

Utöver detta lyfter sektor utbildning förskollärarna som grupp samt de biträdande 
rektorerna. Sektor vård och omsorg lyfter specialistundersköterskorna som grupp 
där medel för ökade löner behöver hanteras.   

Väl hävdat löneläge eller låg löneutveckling 

När det gäller individer med väl hävdat löneläge i relation till andra eller personer 
där löneutvecklingen kommer att hållas tillbaka framför sektorerna att det finns 
flera nyexaminerade och nyanställda som går in på höga löner på grund av 
marknadskrafter. Det gäller bland rekryteringar som gjorts på befattningar där det 
finns en eller ett fåtal anställda men även inom områden med många medarbetare så 
som personliga assistenter, lärare och förskollärare. Även nystartad enhet med 
många nyrekryteringar har medfört höga löner utifrån marknad.  

Sektorerna lyfter också att det finns några enstaka medarbetare som kommer få 
mindre eller ingen löneutveckling.  

Statistik och kommentarer   
När det gäller statistik finns statistik för länet och riket 2018, statistik i närliggande 
kommuner för 2019 samt preliminär statistik för Mellansverige och riket 2019.  

I statistiken har befattningar där det endast finns en medarbetare tagits bort, se 
bilaga 2. 

Utifrån de grupper som presenterats som bristyrken har en översyn av statistik, 
jämförelse med länet och riket genomförts tidigare. Finspångs kommun har tidigare 
valt att göra satsningar på fler befattningar där Finspång ligger lägre i lönenivå i 
relation till länet och riket. I samband med att ny statistik för 2019 presenteras 
kommer en ny översyn göras för att se vilka effekter tidigare satsningar gett. 
Därefter kommer förslag på satsningar för 2020 att presenteras i 
arbetsgivardelegation och sedan fastställas.  

De fackliga organisationernas yrkanden i förhandling budget strategisk plan 
och kommentarer 
I samband med förhandling av budget strategisk plan 2019-11-04 har de fackliga 
organisationerna lämnat ett antal yrkanden. Förhandlingsprotokollet med bilagor 
har delgetts kommunstyrelsen inför beslut.  

Protokoll och tillhörande bilagor bifogas även här, se bilaga 3.  
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De yrkanden som är kopplade till löner är följande:  

Fysioterapeuterna yrkar på en tydlig lönekarriärstege. 
 

Kommunal yrkar på att ingångslönerna för kommunals medlemmar ska höjas 
och att det ska tas utöver avtalets utrymme, att ingångslönerna ska vara högre än 
den avtalade lägsta lönen och att ferielönerna höjs och att de ska vara högre än 
avtalet. 
 
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar på att bra löner och goda anställningsvillkor ska 
erbjudas.  

 
Vårdförbundet yrkar på att medel ska avsättas för en prioritering av särskilt 
yrkesskickliga för att öka möjligheten till en lönekarriär inom yrket över tid.  De vill 
se att det nya löneavtalet leder till en bättre löneutveckling och att detta i sin tur ska 
leda till att det blir lättare att anställa sjuksköterskor till organisationen och att 
behålla befintliga sjuksköterskor i organisationen.  
 
Vision yrkar på att lojala medarbetare ska uppmärksammas och värdesättas 
 
Sveriges ingenjörer yrkar på att ingenjörerna bör utgöra en prioriterad grupp, 
särskilt de på ansvarfulla viktiga befattningar (positioner), då sådan kompetens är 
särskilt svåra att rekrytera till de mindre kommunerna i landet.   

Kommentarer från förvaltningen 
Förvaltningen ser en utmaning i att flera yrkesgrupper är svåra att rekrytera. 
Ledningsgruppens hållning har varit att föreslå satsningar i löneökningar på de 
grupper som är svåra att rekrytera och som ligger lägre i lönenivå i jämförelse med 
lönenivåerna i närliggande kommuner.  

Förvaltningen ser också att det är en utmaning inom flera olika befattningar att 
nyrekryterade hamnar på en högre lönenivå än de medarbetarna som arbetat länge i 
kommunen. Sektorerna har arbetat aktivt med lönebildning för att försöka få en bra 
struktur där de medarbetarna som arbetat länge och presterat väl i organisationen 
uppmärksammas och värdesätts även lönemässigt vilket även finns med i den 
fastställda lönestrategin. Förvaltningen ser att det finns ett värde i att ta fram en 
lönekarriärstege för samtliga befattningar i framtiden.  

När det gäller kommunals yrkande kring höjda ingångslöner är det en fråga som 
tidigare reglerats i de centrala avtalen. Vid dagens datum är inget nytt avtal tecknat 
för Kommunals medlemmar. Om de nya avtalen reglerar ingångslöner och även 
utrymmet styrs av detta föreslår förvaltningen att höjda ingångslöner ska tas inom 
fastställt utrymme för Kommunal om inte avtalet säger annat. Detsamma gäller 
eventuella omfördelningar av medel på befattningar, även dessa föreslås hanteras 
inom det garanterade utfall som Kommunals avtal genererar. Eventuella justeringar 
på individnivå kan tas utanför det utrymme som avtalet genererar. Förvaltningen 
föreslår att ferielönerna ska följa avtalet.  
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När det gäller Vårdförbundets avtal ser förvaltningen att denna grupp behöver tas 
med i fortsatt diskussion kring prioriterade grupper för att möjliggöra en satsning på 
de särskilt yrkesskickliga.  

Avsatta medel 2020 och kostnad utifrån avtalen 
Under 2020 är 2,8 procent avsatta för ökade arbetskraftskostnader, det ska täcka 
årets lönerevision och även täcka ökade pensionskostnader. Det är totalt avsatt 
21 898 tkr för 2020. Helårseffekt i 2021 års budget är 27 916 tkr.    
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet (Vision, 
Akademikerförbundet SSR och Ledarna) avtal går ut 2020. Centrala parter kommer 
att förhandla om nya avtal.  
 
Akademikeralliansen, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
samt Vårdförbundet har gällande avtal för 2020. Nuvarande avtal som gäller är 
sifferlösa.  
 
Under 2019 års löneöversyn fördelades totalt 2,45 procent ut i löneökningar. OB-
ersättning och lägerersättning höjdes med 2,3 %. RiB-avtalet höjdes med 2 ,3%. 
PAN-avtalet höjdes med 3,36 %. Övriga ersättningar (jour, beredskap, färdtid och 
förskjuten arbetstid) höjdes med 2,45 % eftersom dessa är procent av lönen. 

Extra utrymme fördelas ut till specialpedagoger/speciallärare, förskollärare, 
förskolechefer, chefer vård och omsorg, arbetsterapeut, fysioterapeut, 
biståndsbedömare, enheten för bygg och miljö, chefer inom samhällsbyggnad, 
utbildade skötare, utbildade personliga assistenter, styrkeledare/brandman samt 
färdtjänstman. Utöver detta gjordes ytterligare satsningar på 17 personer.  

Lönekartläggning  
Lönekartläggning för 2019 är genomförd och inga justeringar behöver göras utifrån 
denna. I tidigare gjord kartläggning för 2018 fanns inte några osakliga löneskillnader 
på gruppnivå däremot har gjordes några justeringar fr enstaka individer.  

Förslag på inriktningsbeslut  
Utifrån rekryteringsutmaningen och behovsinventering från sektorerna, översyn och 
jämförelser av statistik, sammanställning av fackliga organisationers yrkanden samt 
översyn av avtal och konsekvenser av dessa föreslår förvaltningen kommunstyrelsen 
att besluta enligt nedan när det gäller löneöversyn 2020: 

Fördelning av avsatta medel föreslås ske i enlighet med gällande avtal om siffror 
finns i avtalen. Prioriterad eller prioriterade grupp eller grupper kan medföra 
ytterligare medel.  
 
Prioritering kommer att göras på utsedda grupper som lyfts upp från de grupper där 
behov rapporterats från sektorerna i behovsinventeringen kopplat till bristyrken. I 
detta arbete kommer även hänsyn tas till kommunens löneläge i relation till andra 
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närliggande kommuner. Uppdaterad information, avstämning och beslut kring 
grupperna kommer att hanteras i arbetsgivardelegation. 
 
Förvaltningen önskar en sammanhållen löneprocess så långt det är möjligt för att 
säkerställa att fördelningen av avsatta medel läggs ut utifrån de satsningar som 
behöver göras. En första överläggning kommer däremot att ske med de förbund där 
det finns centralt tecknade avtal. Detta gäller Akademikeralliansen, Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Vårdförbundet.  
 
Nya avtal kommer att gälla för Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän 
kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna). Innan 
centrala avtal är tecknade kommer inte löneöversyn att kunna genomföras för dessa 
grupper.  
 
När det gäller behov av justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare utifrån det 
som rapporterats in i behovsinventeringen från sektorerna föreslår förvaltningen att 
större justeringar hanteras i fördelning av medel, mindre justeringar hanteras i 
lönebildningen inom respektive sektor. 
 

Bilagor: 

Bilaga 1 – Behovsanalys från sektorerna 
Bilaga 2.1 – Preliminär statistik 2019, 10:e, 50:e och 90:e percentilen jämförelse 
Finspång, Mellansverige och Riket 
Bilaga 2.2 – Officiell statistik 2018, 10:e, 50:e och 90:e percentilen jämförelse 
Finspång, Mellansverige och Riket 
Bilaga 2.3 – Statistik 2019, 5 kommuner Östergötland, 10:e, 50:e och 90:e 
percentilen jämförelse Finspång, Mellansverige och Riket  
Bilaga 3 – Protokoll förhandling strategisk plan och budget med de fackliga 
organisationernas yrkanden  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Fördelning av avsatta medel sker i enlighet med gällande avtal om sifferavtal 
tecknas centralt. Eventuellt prioriterade grupper hanteras enligt att-sats två.   

2. Eventuellt prioriterad grupp eller grupper ska tas fram av ledningsgruppen 
och beslutas av arbetsgivardelegation.  

3. Att så långt det är möjligt försöka ha en sammanhållen löneprocess men 
påbörja löneöversyn för de områden där det finns tecknade centrala avtal.   

4. Behovet av större justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare hanteras 
i fördelningen av medel, mindre justeringar hanteras av respektive sektor 
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Behovsinventering inför löneöversyn 2020  

Inför 2020 års löneöversyn har sektorerna, gjort en behovsinventering genom att svara på ett an-
tal frågor. Nedan presenteras frågorna samt en sammanställning av de svar som sektorerna rap-
porterat in. Sammanställningen är godkänd i ledningsgruppen.  

 

Är det idag svårt att kunna rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier eller nyckelperso-

ner? 

Ledningsstaben ser att det är svårt att rekrytera individer med längre erfarenhet inom respektive 
område. Utöver detta är det svårt att rekrytera undersköterskor.  

Samhällsbyggnad lyfter att följande befattningar är svåra att rekrytera och behålla; erfarna ingen-
jörer och tekniker inom samhällsplanering, bygg- och miljö, erfarna projektledare. Även erfarna 
chaufförer, brandmän med SMO utbildning, kockar och vikarier.  
Social omsorg har svårt att rekrytera personliga assistenter både tillsvidare och vikarier däremot 
är det inte så stor omsättning inom verksamhetsområdet.  

Sektor utbildning lyfter barnskötare, förskollärare, behöriga lärare generellt men främst i prak-
tiskt estetiska ämnen samt engelska, matematik, NO, slöjd, moderna språk, speciallärare, speci-
alpedagoger, SVA-lärare och lärare i fritidshem (fritidspedagoger), specialpedagoger, speciallä-
rare generellt och med inriktning mot utvecklingsstörning, fritidspedagoger, kuratorer, SYV och 
utbildade resurspedagoger samt rektorer som svåra att rekrytera.  

Vård och omsorg lyfter svårigheten att rekrytera enhetschefer, fysioterapeuter, sjuksköterskor 
(fortsatt behov) och undersköterskor (växande behov). Sektorn ser också att det råder stor brist 
på timvikarier.  

 

Finns det idag signaler på att det kommer att bli svårare att rekrytera och behålla vissa 

yrkesgrupper eller nyckelpersoner? 

Sektorerna lyfter samma grupper som presenterats ovan med komplettering av SFI-lärare. Sektor 
samhällsbyggnad lyfter också att måltidbiträden kommer att bli svårare att rekrytera detsamma 
gäller personer med körkort och goda kunskaper i svenska.  

Bemanningscentralen lyfter också utbildade undersköterskor och bemanningsplanerare med re-
levant utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. 

Utmaningen nationellt lyfts, generellt är det svårt att hitta personal med rätt kompetens. Bristen 
medför sänkta krav. Utöver detta är det svårare att rekrytera personal med de språkliga kompe-
tenser som krävs samt personal med körkort. Det är också framförallt svårt att rekrytera vikarier.  
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Finns det s k snedsitsar, d v s de som har halkat efter i löneutvecklingen utan saklig grund? 

Inom ledningsstaben lyfts att det behöver ske en översyn för fyra individer. Utöver detta finns 
det ett behov av att se över tilläggen för korttidspoolens personal.  

Sektor samhällsbyggnad ser att det finns behov av att se över lönen för två individer på plane-
ringsenheten.  

Social omsorg ser behov av att se över en individs lön.  

Utbildning lyfter att det finns ett fortsatt behov av att höja förskollärarnas och lärarnas ingångs-
löner. Utöver detta lyfter de 3 individer på Storängsskolan, en förstelärare, 3 elevassistenter, en 
fritidspedagog, 2 lärare, en handläggare, en systemförvaltare, rektorer och två gruppchefer där 
justering behöver göras.  

Timvikariernas löner behöver också ses över.  

 

Finns det medarbetare som höjt sin kompetens avsevärt och tagit på sig väsentligt föränd-

rade arbetsuppgifter, ökad svårighetsgrad och större ansvar? 

Ledningsstaben lyfter två individer som tagit på sig ändrade arbetsuppgifter med ökad svårig-
hetsgrad och större ansvar.   

Social omsorg lyfter ett antal individer, 3 samordnare som har tillfälliga uppdrag under hösten 
2020 samt 7 handledare som kommer få utökat ansvarsområde på AME från och med januari 
2020. 

Sektor utbildning lyfter samtliga förskollärare genom den reviderade Lpfö. Vidare lyfter sektorn 
biträdande rektorer, fyra lärare på högstadiet, en individ från förskolan samt två individer inom 
vuxenutbildningen. 

Inom vård och omsorg lyfts specialistundersköterskorna som däremot redan fått sitt påslag. Det 
finns också en specialistundersköterska som kommer att få ett extra lönepåslag när denna är klar. 
Framåt beräknas ytterligare specialistundersköterskor att utbildas vilket också kommer att med-
föra en ökad kostnad. Sektorn önskar lägga extra på två av laps-planerarna.  

 

Finns det individer eller grupper som det i övrigt bör göras särskilda satsningar för utifrån 

synnerliga verksamhetsförbättringar eller måluppfyllelse? 

Sektor samhällsbyggnad lyfter miljö- och hälsoskyddsinspektörer på bygg- och miljöenheten.  

Social omsorg gör bedömningen att det inte är aktuellt för någon inom sektorn. Däremot konsta-
terar sektorn att det finns ett behov av att tydliggöra vilka kompetenskrav de olika yrkeskategori-
erna/titlarna har inom verksamhetsområdet. 

Vård och omsorg lyfter sjuksköterskorna. I nya avtalet med Vårdförbundet så finns en satsning 
på ”särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor”. För att kunna följa denna satsning så behövs ut-
rymme i lönerevisionen. Vidare lyfter sektorn Biståndsbedömarna som i många år rapporterats i 
som en grupp som kommunen behöver satsa på. Medarbetarna jämför sig med handläggarna i 
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den sociala sektorn där de ser att de ligger lägre i lönenivå. Det kommer också att ske flera pens-
ionsavgångar och behov av nyrekrytering inom kort.  

Bostadsanpassningshandläggaren har arbetat och förbättrat verksamheten på ett mycket positivt 
sätt”. 

Sektor utbildning lyfter förskollärarna utifrån den reviderade Lpfö men även biträdande rektorer, 
rektorer, gruppchefer, fritidshemspersonal, praktisk-estetiska lärare, specialpedagoger och perso-
nal på central nivå. Utöver detta lyfts också två individer på vuxenutbildningen.  

Det kan också att finnas mindre grupper där det finns behov av att bidra med extra utrymme för 
att möjliggöra för cheferna att göra skillnad i gruppen.  

 
Finns det medarbetare som har väl hävdat löneläge i förhållande till andra, t ex den som 

fått en högre ingångslön p g a marknadskrafterna eller den som blivit om placerad till ett 

arbete med enklare innehåll och behållit en högre lönenivå? 

Det som lyfts från sektorerna är att de har flera nyexaminerade och nyanställda som går in på 
höga löner på grund av marknadskrafter. Det gäller bland annat personliga assistenter, lärare, 
förskollärare.  

Inom sektor social omsorg finns två individer som lönen kommer att hållas nere i lön. 

Inom ledningsstaben finns två medarbetare med väl hävdat löneläge, detta utifrån marknad vi 
nyrekrytering.  

Sektor Samhällsbyggnad lyfter lönerna inom fastighetsenheten utifrån de nya rekryteringarna 
som skett.  

Sektor vård och omsorg lyfter arbetsterapeuter och fysioterapeuter, dessa grupper har en liten 
lönespridning i gruppen och en nyanställd med ca 1 års erfarenhet kommer in på en månadslön 
som ligger ca 4 500 kr under de mest erfarna i gruppen. Detta är en större utmaning för gruppen 
fysioterapeuter än arbetsterapeuter. 

 

Finns det medarbetare som av annan anledning kommer att få mindre, eller ingen, löneut-

veckling (utifrån att kontakt mellan arbetsgivare och facklig organisation då bör ske och 

en handlingsplan ska göras)?  

Sektorerna lyfter några medarbetare som kommer att få mindre, eller ingen löneutveckling. En 
inom sektor samhällsbyggnad och tre medarbetare inom sektor utbildning och tre medarbetare 
inom sektor vård och omsorg. Ledningsstaben och sektor social omsorg har ingen medarbetare 
som får mindre eller ingen löneutveckling.  
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Prel. Statistik alla med månadslön 2019 Finspång Mellansverige Riket

AID-etikett, klartext Antal 10:e Median 90:e Antal 10:e Median 90:e Antal 10:e Median 90:e 

101010 A - Ledning övergripande 3 278 63 300 80 000 101 500 722 64 000 80 135 110 000

101011 A - Ledning, ekonomi 1 20 61 900 68 750 83 600 39 56 000 70 500 88 000

101012 A - Ledning, personal/HR 1 22 58 300 65 750 77 000 43 59 200 68 000 84 000

101013 A - Ledning, information/kommunikation 1 11 52 500 68 800 78 100

103510 A - Ledning, IFO 1 40 57 850 70 000 78 000 108 60 000 71 850 85 000

103511 A - Ledning, äldreomsorg 1 27 58 500 70 000 83 000 75 61 300 81 500 86 500

104010 A - Ledning, skola 1 75 62 000 71 620 80 400 188 62 000 72 000 88 000

105010 A - Ledning, tekn, hantv, miljö, samhällsb 1 91 57 600 67 800 77 000 241 56 100 68 600 87 000

103510 B - Ledning IFO 1 179 53 000 58 800 68 000 523 50 800 57 800 68 800

103511 B - Ledning, äldreomsorg 3 56 000 58 000 60 000 199 51 200 57 500 67 000 571 47 400 56 100 67 500

103512 B - Ledning, oms. funktionsn/socpsyk 2 55 000 100 50 150 57 000 65 900 293 49 000 56 100 65 000

104010 B - Ledning, skola 2 62 600 62 650 62 700 221 56 300 62 700 72 100 601 55 000 62 500 74 700

101012 C - Ledning, personal/HR 1 122 42 000 51 750 63 200 340 42 450 52 000 64 050

101014 C - Ledning, IT 1 103 45 100 50 600 60 000 281 43 800 51 600 63 000

103510 C - Ledning, IFO 6 34 000 42 850 46 000 857 42 090 47 200 51 500 2 165 41 800 47 000 54 000

103511 C - Ledning, äldreomsorg 17 38 000 42 500 46 400 1 852 39 500 44 000 48 800 4 772 38 000 43 100 49 000

103512 C - Ledning, oms. funktionsn/socpsyk 7 39 850 46 000 47 800 1 133 39 950 43 600 48 700 2 826 38 150 43 000 49 000

104010 C - Ledning, skola 1 177 41 500 49 800 60 000 439 42 000 49 350 61 200

104011 C - Rektor 13 45 000 46 000 55 000 2 389 45 950 51 500 57 000 5 487 46 000 51 500 59 800

104012 C - Ledning, förskola, ped. oms., fritidsv. 6 41 400 44 800 48 700 761 43 500 47 500 52 400 1 972 43 000 47 800 55 300

104510 C - Ledning, kultur, turism, rekreat, friluft 2 46 000 49 500 53 000 451 37 300 43 900 50 000 1 174 37 750 43 784 51 000

105010 C - Ledning, tekn, hantv, miljö, samhällsb 5 44 000 56 500 61 000 787 41 600 48 590 57 700 1 914 39 300 48 500 61 000

105510 C - Ledning, räddningstjäst o säkerhet 1 75 39 000 46 975 50 500 181 39 655 46 629 53 700

106010 C - ledning, köks- och måltidsarbetet 2 46 500 315 33 840 40 400 46 100 732 34 000 39 725 46 000

109090 C - Ledning, annat 1 451 41 600 49 500 60 000 1 262 40 000 48 250 59 300

104011 L - Rektor 3 42 423 42 500 45 800 612 41 100 46 000 50 195 2 246 41 900 48 250 55 300

151010 - Handläggare, övergripande verksamhet 7 33 162 42 720 52 190 2 492 32 540 40 500 49 500 6 603 33 000 40 900 50 400

151011 - Handläggare, ekonomi 9 30 000 38 305 46 916 1 633 32 050 38 700 46 000 4 269 32 500 39 400 48 700

151012 - Handläggare, personal/HR 8 30 000 36 475 41 200 1 341 31 000 37 500 44 100 3 367 31 000 38 000 46 000

151013 - Handläggare, information/kommunikation 6 30 065 36 227 40 724 1 025 29 050 36 000 42 750 2 622 30 000 36 400 43 900

151014 - Handläggare, IT 5 30 870 42 845 43 770 1 059 31 500 38 500 48 500 2 856 31 900 38 900 49 000
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151017 - Handläggare, miljöfrågor 2 33 730 39 615 45 500 351 31 600 37 250 43 300 1 056 32 000 37 800 45 500

151019 - Arkivarie 2 27 336 39 625 31 914 183 28 500 33 300 38 000 472 28 500 33 300 39 400

151020 - Handläggare, nämnder 2 34 434 35 898 37 361 443 29 000 33 300 39 000 1 170 29 825 34 300 41 000

151021 - Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor6 34 800 38 144 46 200 365 33 800 39 788 49 200 971 33 000 39 600 50 000

151023 - Handläggare, IFO, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete4 34 000 38 335 43 000 643 30 000 36 000 45 100 1 553 29 800 36 000 44 000

151024 - Handläggare, förskole-, skol-, fritids- och annan pedagogisk verksamhet4 39 200 41 400 49 000 597 30 000 37 200 46 550 1 468 30 150 36 900 47 000

151026 - Handläggare, teknik och lokal/fastighetsfrågor 1 242 30 900 39 800 49 050 602 31 100 40 000 49 100

151090 - Handläggare, annan 9 30 300 33 395 44 000 2 230 28 700 35 000 45 700 5 461 28 700 34 640 45 000

152010 - Administratör, övergripande verksamhet 4 29 550 30 214 33 014 1 291 26 150 29 700 34 300 3 580 26 300 30 090 35 900

152011 - Administratör, ekonomi 5 26 220 28 745 32 000 927 26 700 29 430 32 600 2 341 26 900 29 500 33 100

152012 - Administratör, personal/HR/löner 12 26 066 27 981 31 880 1 395 26 600 29 100 32 750 3 280 26 580 29 390 33 118

152015 - Administratör, IFO, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete16 24 721 28 060 30 255 1 877 26 570 29 300 33 000 4 178 26 270 29 150 32 900

152016 - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet15 24 750 30 257 33 275 2 121 26 450 29 500 33 000 5 259 26 450 29 500 33 900

152017 - Receptionist, telefonist 4 21 374 27 815 29 013 399 24 000 26 500 29 700 1 158 23 750 26 650 29 750

152090 - Administratör, annan 11 22 075 29 350 34 775 1 464 24 530 28 700 33 000 3 718 24 500 28 800 33 550

204510 - Psykolog 2 40 650 40 825 41 000 473 39 500 42 900 47 800 1 148 39 800 43 475 48 000

206011 - Distriktssköterska 1 613 36 100 38 500 41 300 1 621 35 600 38 200 41 100

206014 - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik45 29 900 25 000 38 601 3 137 31 300 35 350 39 000 8 307 31 000 35 500 40 000

206019 - Skolsköterska 8 34 400 36 035 38 350 1 259 35 000 37 475 40 700 3 298 35 050 37 900 42 000

206022 - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 133 41 400 45 300 49 000 331 41 300 45 500 51 000

207008 - Undersköterska med specialistinriktning 3 26 250 27 600 32 450 101 27 400 30 406 33 000 258 26 500 29 600 32 600

207009 - Undersköterska, hemtjänst 150 22 371 25 790 28 243 12 319 23 400 26 150 28 800 29 993 23 500 26 200 29 000

207010 - Undersköterska, hemvård/hemsjukvård 3 27 332 27 681 28 707 1 046 23 700 26 600 29 300 3 045 23 650 26 500 29 620

207011 - Undersköterska, särskilt boende 204 22 517 26 213 28 233 30 926 23 500 26 420 28 900 74 569 23 485 26 430 29 000

207024 - Vårdbiträde, särskilt boende 69 19 348 21 355 25 650 5 897 20 450 23 000 26 000 18 052 20 340 23 094 26 383

207029 - Vårdbiträde, hemtjänst 53 19 169 20 485 23 830 3 694 20 350 22 800 26 000 11 547 20 370 23 000 26 350

207090 - Biträdesarbete, annat 2 19 525 20 238 20 950 336 20 300 21 700 25 150 628 19 770 22 000 26 511

301010 - Arbetsterapeut 11 27 750 30 350 32 600 1 437 29 250 33 000 36 350 3 406 29 466 33 000 36 350

301011 - Fysioterapeut 5 30 600 34 500 35 000 838 30 000 33 600 37 148 2 171 30 000 33 600 37 000

301018 - Dietist 1 12 33 200 36 000 38 300 66 33 000 35 275 39 400

301021 - Hälsovetare 1 194 26 300 31 750 38 750 331 27 000 32 100 39 100

351008 - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning14 30 225 34 700 39 075 2 152 30 500 34 700 41 000 5 599 30 500 35 000 40 700

351009 - Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd 8 27 560 30 300 35 000 1 354 29 000 32 039 38 150 3 155 28 750 32 200 38 000
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351010 - Socialsekreterare, övrigt 22 30 550 35 500 39 950 4 185 30 500 34 900 40 000 11 363 30 500 35 000 40 000

351012 - Socialsekreterare, biståndsbedömare 13 29 100 33 600 35 455 1 776 29 213 33 200 37 650 5 282 29 500 33 500 37 850

351014 - Integrationshandläggare 1 235 26 350 31 346 37 500 607 25 700 31 700 37 500

351015 - Behandlingsassistent/Socialpedagog 15 24 555 28 400 33 868 2 780 25 900 29 380 34 305 6 631 25 630 28 950 33 900

351016 - Arbetsmarknadskonsulent 2 32 300 33 500 34 700 833 28 350 31 300 35 000 2 415 28 500 32 100 36 400

351030 - Stödpedagog, funktionsnedsättning 3 32 000 32 050 36 500 1 311 27 300 29 950 32 850 2 372 26 470 29 500 32 525

351031 - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning81 21 317 25 000 27 354 13 653 23 010 26 090 28 450 32 918 23 150 26 150 28 544

351032 - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning20 24 900 27 400 30 171 3 276 24 300 26 800 28 974 7 832 24 078 26 800 29 100

351035 - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri36 23 603 26 407 28 343 1 738 24 000 26 700 29 031 5 225 24 050 26 945 29 306

351040 - Personlig assistent 56 20 630 23 436 27 298 5 192 22 137 25 000 27 400 12 850 22 150 25 075 27 600

351090 - Socialt arbete, annat 19 19 100 23 750 33 700 1 075 26 600 31 500 37 000 2 441 25 700 31 000 36 800

352010 - Kurator 8 34 700 35 600 37 990 1 607 30 600 34 600 38 000 3 884 31 250 35 000 39 000

401009 - Lärare grundskola, årskurs F-3 44 28 325 33 004 40 031 4 664 29 300 34 000 38 500 14 126 29 577 34 801 40 000

401010 - Lärare grundskola, årskurs 4-6 69 35 500 34 900 41 690 11 615 28 450 34 350 39 100 28 186 28 600 34 900 40 100

401011 - Lärare grundskola, årskurs 7-9 59 24 000 32 500 39 250 8 980 28 800 36 000 40 700 23 654 29 000 36 300 41 800

401012 - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 37 31 850 36 950 43 850 6 096 32 500 37 550 41 730 16 171 32 500 37 750 42 365

401013 - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 11 27 525 34 700 39 800 2 698 32 400 37 200 41 500 7 009 32 000 37 132 41 850

401014 - Lärare, praktiska/estetiska ämnen 28 28 654 34 689 40 338 3 987 29 900 35 500 40 000 12 402 30 000 36 000 41 000

401016 - Speciallärare 17 28 200 37 000 45 650 1 524 34 600 39 100 42 950 4 263 34 500 39 500 44 000

401017 - Specialpedagog 18 33 836 37 959 42 550 2 099 35 935 40 500 44 300 5 884 36 000 40 516 45 000

401018 - SFI-lärare 9 33 800 35 300 40 700 1 074 30 200 35 790 39 200 2 753 30 000 35 664 39 400

401019 - Lärare, modersmål 12 24 000 24 499 27 680 1 629 24 320 28 200 34 650 5 079 24 600 29 400 35 500

402010 - Förskollärare 166 21 366 29 364 33 641 22 233 27 800 31 390 35 600 55 986 28 000 31 740 36 500

402011 - Lärare i fritidshem 36 22 750 39 680 34 580 4 826 24 480 30 800 35 351 13 554 24 500 31 200 35 700

403010 - Barnskötare 131 19 100 23 311 27 468 20 342 21 300 24 500 27 695 56 571 21 678 24 905 28 120

403011 - Dagbarnvårdare 5 19 812 23 956 27 109 464 23 600 26 200 28 450 967 23 750 26 100 28 103

403013 - Instruktör/Handledare 4 29 880 34 059 36 900 1 030 23 175 28 500 35 575 2 391 23 350 28 600 36 000

403014 - Studie- och yrkesvägledare 4 32 600 34 450 36 000 954 30 200 34 603 38 600 2 840 30 350 34 600 38 750

403015 - Lärarassistent 1 1 035 22 250 26 900 31 900 3 434 22 400 27 000 32 000

403016 - Elevassistent 97 20 000 24 100 27 622 8 713 21 560 25 000 28 050 21 617 21 675 25 000 28 200

403090 - Skolarbete, annat 19 24 600 27 080 31 800 738 21 000 26 000 32 864 2 657 20 901 24 950 31 900

451010 - Kultursekreterare/kulturhandläggare 2 30 000 30 855 31 710 224 29 600 33 063 40 000 555 29 700 33 550 40 000

451011 - Lärare, kulturskola 9 26 186 30 000 32 160 1 834 28 510 31 849 35 100 4 978 28 700 32 000 35 350
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451015 - Bibliotekarie 5 27 674 30 282 32 296 1 424 28 000 31 000 34 100 4 012 28 200 31 100 34 600

451016 - Biblioteksassistent 6 20 450 28 928 33 000 644 22 500 25 826 28 501 1 755 23 000 26 300 29 150

451090 - Kulturarbete, annat 1 145 24 500 30 300 35 450 436 24 350 30 300 36 200

452011 - Fritidsledare 9 22 000 26 161 31 950 2 871 22 700 26 500 30 590 6 967 23 200 26 800 30 900

501010 - Fysisk samhällsplanerare 4 32 500 36 500 42 600 995 33 000 39 300 48 500 2 734 33 000 40 000 49 000

501011 - Bygglovshandläggare 2 32 500 37 150 41 800 371 30 700 36 258 42 200 992 31 900 36 575 43 400

501012 - Byggnadsinspektör 2 36 500 37 400 38 300 255 32 000 37 500 43 200 701 32 000 37 100 43 400

501013 - Miljö- och hälsoskyddsinspektör 7 32 000 34 000 36 000 1 154 30 000 34 350 38 300 3 083 30 500 34 750 38 710

502011 - Ingenjör, mätning, kartering, GIS 1 379 30 230 34 500 39 350 1 161 30 700 34 700 40 200

502012 - Ingenjör, park/gator, trafik 2 37 250 39 150 41 050 453 34 000 39 700 48 200 1 371 33 900 40 000 48 800

502013 - Ingenjör, mark, fastigheter 4 34 650 45 550 55 300 627 34 500 40 300 47 400 1 932 34 800 41 035 50 000

503010 - Tekniker, IT 11 21 150 27 850 37 545 1 088 26 500 31 700 38 000 2 886 26 553 31 590 38 200

503011 - Tekniker, lantmäteri 1 86 28 000 31 500 40 300 227 28 000 31 500 39 000

503013 - Tekniker, allmänteknisk 1 79 26 890 30 280 35 000 216 26 300 29 850 35 000

521014 - Fordonsförare 16 25 620 26 669 29 454 449 24 450 27 600 30 550 1 349 25 000 27 250 29 560

521015 - Vaktmästare 7 20 350 26 120 27 550 2 178 22 903 26 400 29 300 5 823 23 000 26 600 29 810

521016 - Kontorsvaktmästare 2 20 458 21 835 23 211 143 22 400 26 000 29 000 441 22 300 26 260 29 500

521018 - Park-/trädgårdsarbete 3 21 250 22 800 23 300 937 23 000 26 500 30 000 2 719 23 000 26 300 29 300

529090 - Hantverkararbete, annat 7 19 100 19 100 22 300 289 19 700 22 867 30 350 587 20 000 23 700 30 000

551010 - Brandingenjör 1 80 36 000 42 987 46 375 240 36 800 42 500 48 745

551011 - Brandinspektör 3 42 000 42 000 42 000 148 32 600 35 300 39 538 340 31 100 35 675 41 490

551012 - Brandmästare 6 31 700 32 200 32 390 173 32 775 36 145 40 393 397 32 050 35 600 40 733

551013 - Brandman 23 25 000 27 300 28 750 1 419 28 945 31 045 33 765 3 860 28 945 31 455 34 065

601010 - Kock 31 23 704 25 967 27 098 5 644 24 144 26 407 28 850 14 085 24 300 26 570 29 235

601012 - Måltidspersonal 23 19 424 22 582 25 418 3 933 21 550 24 010 26 131 10 760 21 903 24 300 26 300

651010 - Lokalvårdare/städare 53 19 100 22 925 26 693 4 721 21 870 24 100 26 150 11 848 21 801 24 100 26 100

651011 - Tvätteriarbete 2 19 100 19 583 20 065 22 22 400 24 500 28 019 62 20 585 24 500 27 330
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All månadsanställd personal från November 2018 Finspång Mellansverige Riket

AID Etikett klartext med kod AntalP10 Median P90 Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90

101010 - Ledning, övergripande 321 59 900 75 000 93 750 856 60 000 75 500 101 700

101011 - Ledning, ekonomi 287 44 200 56 600 69 000 765 45 600 57 200 72 100

101012 - Ledning, personal/HR 264 42 700 56 800 67 500 679 43 000 56 200 70 000

101013 - Ledning, information/kommunikation 121 42 600 52 000 63 500 322 43 100 53 225 67 800

101014 - Ledning, IT 140 44 350 52 750 64 100 418 42 600 52 200 65 100

103510 - Ledning, individ- och familjeomsorg 8 42 000 46 100 72 000 1 160 40 100 46 600 58 200 3 290 40 100 46 825 58 675

103511 - Ledning, äldreomsorg 18 36 500 43 500 59 525 2 128 38 100 43 200 52 200 5 731 36 700 42 375 52 500

103512 - Ledning, omsorg funktionsnedsättn och socialpsykiatri7 39 000 45 800 48 950 1 282 38 000 42 500 49 750 3 253 36 600 42 000 50 600

104010 - Ledning, skola 4 56 000 61 250 75 000 528 42 702 56 200 70 000 1 440 42 000 55 700 70 950

104011 - Rektor 17 39 700 46 500 63 000 2 567 43 600 49 200 55 000 7 386 43 800 49 900 58 000

104012 - Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet9 36 306 42 500 47 300 1 263 40 000 45 333 51 500 3 322 39 700 45 500 53 700

104510 - Ledning, kultur, turism, rekreation och friluftsfrågor3 41 900 46 736 51 920 611 36 415 44 200 55 000 1 669 36 300 43 778 56 200

105010 - Ledning, teknik, hantverk, miljö och samhällsbyggnad4 43 000 51 754 71 500 1 117 38 500 49 000 63 500 3 124 36 800 49 000 66 000

105510 - Ledning, räddningstjänst och säkerhet 76 37 400 46 623 59 500 423 37 500 47 350 62 400

106010 - Ledning, köks- och måltidsarbete 9 25 500 28 595 41 860 458 28 500 38 400 47 150 1 204 30 100 37 300 47 140

106510 - Ledning, städ, tvätt och renhållning 9 22 892 25 828 41 250 163 32 000 40 000 49 200 397 31 500 38 040 48 500

109090 - Ledning, annan 4 36 500 46 200 63 000 858 34 750 48 200 63 000 2 384 34 800 47 600 63 000

151010 - Handläggare, övergripande verksamhet 14 36 398 41 865 49 145 2 514 31 500 39 200 48 000 7 027 31 800 39 750 49 200

151011 - Handläggare, ekonomi 8 31 540 38 215 44 535 1 582 31 000 37 600 45 000 4 359 31 600 38 500 47 800

151012 - Handläggare, personal/HR 8 28 000 36 070 40 380 1 272 30 000 36 400 43 310 3 357 30 000 37 000 45 500

151013 - Handläggare, information/kommunikation 5 29 475 36 024 39 920 971 29 000 35 200 41 200 2 645 29 150 35 400 43 000

151014 - Handläggare, IT 7 28 900 34 650 43 000 909 30 700 37 500 47 500 2 669 30 920 37 800 48 000

151015 - Handläggare, upphandling/inköp 374 31 000 38 000 45 150 1 091 31 500 38 050 47 000

151017 - Handläggare, miljöfrågor 3 33 050 41 800 44 000 327 31 000 36 100 42 600 1 052 31 000 37 000 44 500

151019 - Arkivarie 2 25 806 28 602 31 397 182 27 000 32 000 36 300 490 26 779 32 150 38 250

151020 - Handläggare, nämnder 2 29 332 31 546 33 760 351 28 350 32 600 37 800 990 28 797 33 780 42 000

151021 - Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor5 34 000 35 500 41 700 266 32 180 39 000 49 800 818 32 000 39 000 50 950

151023 - Handläggare, IFO, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete3 33 150 36 117 45 200 561 29 490 35 500 45 400 1 314 29 145 35 000 44 000

151090 - Handläggare, annan 5 32 000 32 785 43 000 2 331 28 000 33 550 44 300 6 449 27 850 33 500 43 650

152010 - Administratör, övergripande verksamhet 4 28 650 29 776 35 054 1 679 24 900 28 500 33 000 4 434 25 070 29 000 34 650

152011 - Administratör, ekonomi 5 25 720 27 125 30 105 956 26 000 28 500 31 800 2 497 26 000 28 600 32 250
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152012 - Administratör, personal/HR/löner 13 25 661 27 800 32 035 1 215 25 975 28 500 32 000 3 096 25 946 28 650 32 600

152015 - Administratör, IFO, äldreoms, funktionsnedsättn, socialpsykiatri och integrationsarb16 24 385 27 445 29 553 1 812 25 850 28 500 32 000 3 837 25 590 28 400 32 000

152016 - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet15 26 250 29 600 32 475 2 016 25 700 28 700 32 300 5 181 25 522 28 600 33 000

152017 - Receptionist, telefonist 5 20 910 26 800 28 440 432 22 900 25 800 28 700 1 247 22 900 26 000 29 000

152090 - Administratör, annan 10 21 778 28 150 29 425 1 885 20 000 27 500 32 335 4 809 20 500 27 600 32 400

204510 - Psykolog 2 39 250 42 625 46 000 446 38 200 41 625 46 800 50 31 873 34 000 39 500

206011 - Distriktssköterska 2 32 400 35 200 38 000 648 34 600 37 000 40 000 1 659 34 250 36 712 39 700

206012 - Psykiatrisjuksköterska 2 33 500 36 660 39 820 61 32 700 36 000 38 840 92 32 800 36 000 40 000

206014 - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik40 29 000 34 800 37 600 3 701 30 620 34 300 38 000 9 010 30 350 34 452 38 600

206019 - Skolsköterska 8 33 800 35 125 40 600 1 208 33 800 36 100 39 400 3 225 33 900 36 500 40 300

206022 - Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 146 40 000 43 800 48 200 356 40 000 44 000 49 600

207009 - Undersköterska, hemtjänst 125 22 416 25 358 27 884 10 406 23 000 25 700 28 300 24 672 23 000 25 750 28 449

207010 - Undersköterska, hemvård/hemsjukvård 4 23 700 26 807 28 007 1 385 23 650 26 440 29 000 4 250 23 023 25 900 28 800

207011 - Undersköterska, särskilt boende 233 22 988 25 788 27 583 33 174 23 000 25 920 28 300 80 824 23 000 25 929 28 440

207024 - Vårdbiträde, särskilt boende 66 18 700 20 815 25 242 7 046 19 665 22 300 25 400 21 255 19 720 22 500 25 787

207029 - Vårdbiträde, hemtjänst 58 19 048 20 388 24 027 3 063 19 900 22 275 25 579 9 009 19 930 22 700 26 041

207090 - Biträdesarbete, annat 2 19 272 19 886 20 500 485 18 550 18 700 22 270 1 089 18 550 19 000 25 000

301010 - Arbetsterapeut 8 26 520 30 150 33 700 1 428 28 461 32 000 35 300 3 399 28 500 32 000 35 200

301011 - Fysioterapeut 3 31 200 32 900 33 000 848 28 800 32 500 35 900 2 202 28 900 32 500 36 000

301018 - Dietist 15 31 800 36 200 38 300 63 32 000 34 500 38 300

301021 - Hälsovetare 192 25 800 30 675 37 400 349 26 425 31 410 38 400

351008 - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning14 28 750 34 000 39 225 1 755 29 800 33 900 40 250 4 858 29 750 34 000 39 850

351009 - Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd 8 27 000 29 400 34 300 1 174 28 000 31 200 37 050 2 735 28 000 31 150 36 900

351010 - Socialsekreterare, övrigt 24 27 850 34 390 38 250 4 658 29 400 34 000 39 200 12 285 29 500 34 000 39 200

351012 - Socialsekreterare, biståndsbedömare 12 29 975 32 630 34 685 1 849 28 500 32 400 36 600 5 320 28 800 32 603 37 000

351014 - Integrationshandläggare 314 24 600 30 068 36 200 786 24 498 30 500 36 600

351015 - Behandlingsassistent/Socialpedagog 30 24 000 26 950 30 450 3 173 24 935 28 300 33 140 7 786 24 700 27 850 32 725

351016 - Arbetsmarknadskonsulent 4 25 100 30 150 34 000 609 27 602 30 400 34 000 1 946 27 700 31 438 35 800

351030 - Stödpedagog, funktionsnedsättning 3 23 000 26 000 31 360 1 043 26 700 29 000 32 250 1 510 26 602 29 000 32 190

351031 - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning74 21 354 25 070 26 829 13 719 22 445 25 502 27 850 33 088 22 560 25 600 27 950

351032 - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning20 23 493 26 900 29 310 3 419 23 580 26 205 28 360 8 078 23 640 26 290 28 650

351035 - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri39 22 605 25 376 27 285 1 803 23 360 26 122 28 450 5 248 23 422 26 330 28 700

351040 - Personlig assistent 54 20 387 22 750 26 435 5 358 21 598 24 490 26 840 13 473 21 600 24 507 27 000
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351090 - Socialt arbete, annat 55 18 700 18 700 32 375 1 502 19 500 29 500 35 100 3 386 19 000 28 950 35 000

352010 - Kurator 8 33 800 34 550 37 290 1 537 29 600 33 500 36 900 3 685 30 149 34 000 37 900

401009 - Lärare grundskola, årskurs F-3 41 28 005 32 407 43 100 4 033 28 800 33 400 38 893 11 963 29 100 34 600 41 000

401010 - Lärare grundskola, årskurs 4-6 62 28 997 34 763 40 607 14 430 27 600 33 800 40 050 36 168 28 000 34 350 41 100

401011 - Lärare grundskola, årskurs 7-9 46 26 000 34 025 41 800 10 309 28 000 35 400 41 400 27 081 28 500 35 800 42 400

401012 - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen 37 30 300 36 540 43 240 6 893 31 700 36 900 42 500 19 154 31 650 37 100 43 384

401013 - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen 9 26 111 32 640 38 540 2 603 31 900 36 500 41 400 7 110 31 350 36 400 41 587

401014 - Lärare, praktiska/estetiska ämnen 31 25 149 34 000 38 951 4 289 29 000 34 500 39 500 13 233 29 150 35 000 40 500

401016 - Speciallärare 14 29 661 35 788 44 650 1 687 33 000 38 000 42 700 4 548 33 300 38 500 43 670

401017 - Specialpedagog 16 32 793 36 568 39 500 2 222 34 500 39 100 43 150 6 263 34 700 39 300 43 930

401018 - SFI-lärare 10 32 440 34 390 38 795 1 094 28 500 34 665 38 685 3 041 28 500 34 617 38 900

401019 - Lärare, modersmål 11 23 250 24 000 26 100 1 274 23 600 27 176 33 550 4 089 24 007 28 800 34 750

402010 - Förskollärare 155 24 175 28 900 32 995 22 863 26 800 30 300 34 500 57 804 27 000 30 800 35 450

402011 - Lärare i fritidshem 35 22 500 28 850 33 675 5 288 24 000 29 763 34 200 14 128 24 041 30 193 34 700

403010 - Barnskötare 126 18 725 23 153 27 000 20 819 20 250 23 824 26 865 58 267 20 850 24 200 27 340

403011 - Dagbarnvårdare 6 19 512 24 366 26 709 574 23 150 25 600 27 800 1 179 23 280 25 500 27 500

403013 - Instruktör/Handledare 5 29 200 31 417 36 150 1 033 22 000 27 200 34 100 2 458 22 300 27 700 35 000

403014 - Studie- och yrkesvägledare 4 31 200 32 700 34 900 993 28 500 33 000 37 000 2 919 29 000 33 300 37 300

403015 - Lärarassistent 857 20 250 25 600 30 740 2 900 20 500 25 715 31 000

403016 - Elevassistent 95 21 000 24 000 26 775 8 941 20 600 24 200 27 350 21 814 21 000 24 350 27 480

403090 - Skolarbete, annat 7 21 150 26 350 31 000 1 424 18 700 20 975 29 050 4 157 18 700 21 500 29 000

451010 - Kultursekreterare/kulturhandläggare 3 28 000 31 000 33 500 229 28 847 32 800 39 500 592 29 000 33 203 39 600

451011 - Lärare, kulturskola 9 25 500 28 845 31 560 1 815 27 500 30 850 34 100 5 023 28 000 31 050 34 500

451015 - Bibliotekarie 7 26 600 29 400 31 600 1 401 27 000 30 250 33 425 4 044 27 500 30 400 34 000

451016 - Biblioteksassistent 4 19 950 23 225 25 680 680 21 350 25 100 27 635 1 925 21 700 25 550 28 350

451090 - Kulturarbete, annat 202 21 000 28 957 34 000 599 18 800 28 000 34 400

452011 - Fritidsledare 12 18 700 25 531 27 250 2 449 21 785 25 700 29 400 6 604 22 500 26 000 30 000

501010 - Fysisk samhällsplanerare 2 32 500 37 050 41 600 994 32 000 38 500 47 500 2 792 32 290 39 200 48 700

501011 - Bygglovshandläggare 2 35 500 38 180 40 860 332 30 400 35 600 41 600 906 31 000 35 900 43 000

501012 - Byggnadsinspektör 2 35 000 36 200 37 400 278 32 000 36 500 42 100 730 31 500 36 200 42 350

501013 - Miljö- och hälsoskyddsinspektör 7 31 000 32 500 35 150 1 090 29 500 33 500 37 400 3 079 29 600 33 800 37 900

502011 - Ingenjör, mätning, kartering, GIS 351 29 500 33 900 38 400 1 096 29 800 33 800 39 400

502012 - Ingenjör, park/gator, trafik 2 36 450 37 375 38 300 466 32 500 38 500 47 000 1 399 32 500 38 800 47 500
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502013 - Ingenjör, mark, fastigheter 3 32 800 41 550 54 800 552 33 500 39 150 46 500 1 921 33 550 40 100 49 100

503010 - Tekniker, IT 7 22 400 31 050 36 850 1 061 25 800 31 000 37 400 2 972 25 800 30 750 37 500

521014 - Fordonsförare 17 24 722 25 145 27 522 379 22 000 26 450 30 100 1 388 23 900 26 516 29 000

521015 - Vaktmästare 9 18 700 22 600 26 700 2 473 19 600 25 370 28 230 6 846 19 500 25 600 29 000

521016 - Kontorsvaktmästare 2 20 028 21 379 22 730 173 20 400 25 115 28 000 515 21 000 25 500 28 720

521018 - Park-/trädgårdsarbete 9 18 700 18 700 23 100 1 502 19 000 24 100 28 820 3 890 19 100 24 950 28 500

529090 - Hantverkararbete, annat 8 18 700 18 700 21 828 1 909 18 550 18 822 22 400 3 402 18 550 19 000 23 500

551010 - Brandingenjör 22 35 500 39 850 43 950 270 35 450 40 510 47 699

551011 - Brandinspektör 4 38 388 41 000 41 000 56 32 000 35 165 40 100 341 30 490 34 940 40 987

551012 - Brandmästare 6 30 300 31 100 31 190 86 32 265 34 655 38 975 782 32 095 35 878 40 182

551013 - Brandman 20 23 565 26 321 27 502 409 28 093 30 105 34 715 4 108 28 265 30 865 33 905

601010 - Kock 34 22 598 25 284 27 295 5 795 23 500 25 800 28 500 14 464 23 600 25 965 28 900

601012 - Måltidspersonal 30 18 700 21 945 24 694 4 243 20 500 23 400 25 501 11 853 20 750 23 630 25 686

651010 - Lokalvårdare/städare 54 18 733 22 279 26 023 4 665 20 900 23 500 25 514 12 355 20 950 23 580 25 519

651011 - Tvätteriarbete 61 18 800 19 463 25 504 141 18 700 20 520 25 800
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Finspång Linköping Kinda Söderköping
 Hemarbetsgivare Jämförelse Jämförelse Jämförelse
AID etikett Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90 AntalP10 Median P90
103511C  - Ledning, äldreomsorg - C18 39 700 43 950 56 000 - - - - 5 - 41 600 - - - - -
104011C  - Rektor - C 14 45 180 46 025 53 550 - - - - 6 - 52 225 - - - - -
104012C  - Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet - C5 42 400 45 700 47 660 - - - - 5 - 40 900 - - - - -
151010  - Handläggare, övergripande verksamhet - 14 37 790 42 740 49 000 176 30 563 40 000 48 300 6 - 40 893 - 1 - - -
151011  - Handläggare, ekonomi - 10 30 553 37 068 42 157 49 32 880 39 000 45 820 12 29 000 32 250 40 870 4 - - -
151012  - Handläggare, personal/HR - 8 31 417 36 475 39 702 46 30 500 36 050 42 700 7 - 32 000 - 3 - - -
151013  - Handläggare, information/kommunikation - 6 31 033 36 227 39 871 67 26 300 32 500 40 720 1 - - - 2 - - -
151014  - Handläggare, IT - 5 31 171 42 845 43 462 24 31 670 35 800 48 740 1 - - - 2 - - -
151017  - Handläggare, miljöfrågor - 2 34 907 39 615 44 323 12 30 720 35 600 40 460 1 - - - - - - -
151019  - Arkivarie - 2 27 794 29 625 31 456 5 - 34 800 - - - - - 1 - - -
151090  - Handläggare, annan - 5 33 368 33 570 40 948 28 30 330 38 550 55 520 2 - - - - - - -
152010  - Administratör, övergripande verksamhet - 4 29 723 30 214 31 302 118 25 600 28 400 31 760 15 28 020 32 600 34 660 7 - 31 000 -
152011  - Administratör, ekonomi - 4 26 460 27 883 30 117 25 26 420 28 800 31 020 - - - - 8 - 30 688 -
152012  - Administratör, personal/HR/löner - 13 26 044 28 430 31 262 126 25 500 28 150 30 300 - - - - 12 27 420 28 050 29 965
152015  - Administratör, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete17 25 719 28 050 29 450 9 - 27 200 - 5 - 28 200 - 13 27 720 28 300 30 500
152016  - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet - 15 27 900 30 257 32 340 6 - 29 550 - 4 - - - 12 27 056 29 000 30 480
152090  - Administratör, annan - 11 23 911 29 350 30 400 7 - 27 200 - 2 - - - - - - -
204510  - Psykolog - 2 41 235 43 575 45 915 24 40 180 43 150 47 730 - - - - 1 - - -
206014  - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik - 44 30 154 34 850 38 370 75 30 078 35 400 38 218 16 32 450 36 275 39 126 15 36 820 39 100 40 175
206019  - Skolsköterska - 7 35 210 36 040 37 792 45 34 400 36 300 38 300 4 - - - 6 - 38 850 -
207009  - Undersköterska, hemtjänst - 130 22 589 25 830 28 453 - - - - 33 23 716 26 925 28 701 54 25 000 26 510 28 949
207011  - Undersköterska, särskilt boende - 221 23 160 26 172 28 187 767 22 898 25 976 28 845 115 23 580 26 660 28 606 61 24 750 26 330 28 210
207024  - Vårdbiträde, särskilt boende - 72 19 348 21 032 24 399 172 20 181 22 093 26 378 29 19 900 23 595 25 528 9 - 24 800 -
207029  - Vårdbiträde, hemtjänst - 72 19 114 20 476 22 456 - - - - 16 20 725 24 245 24 960 24 21 865 23 050 25 285
301010  - Arbetsterapeut - 8 28 550 30 250 31 930 60 26 690 30 650 34 748 8 - 32 746 - 5 - 31 050 -
301011  - Fysioterapeut - 4 31 466 33 993 34 500 18 28 500 30 575 35 010 3 - - - 5 - 33 710 -
351008  - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning - 13 30 450 34 650 38 580 1 - - - 8 - 33 225 - 7 - 35 900 -
351010  - Socialsekreterare, övrigt - 23 30 520 34 500 38 940 341 28 500 33 000 38 700 9 - 35 688 - 13 29 660 34 150 36 730
351012  - Socialsekreterare, biståndsbedömare - 12 31 615 33 650 35 030 77 28 760 31 350 36 358 6 - 33 250 - 7 - 34 300 -
351015  - Behandlingsassistent/Socialpedagog - 19 25 036 26 700 31 640 204 24 744 27 525 31 385 9 - 31 700 - 2 - - -
351016  - Arbetsmarknadskonsulent - 4 26 600 30 675 33 980 57 30 360 32 100 35 860 8 - 31 420 - 2 - - -
351031  - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning76 22 078 25 626 27 208 386 22 477 25 815 28 340 57 21 920 25 461 28 093 36 23 190 25 425 27 350
351032  - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning - 19 25 140 27 230 28 268 69 24 299 26 895 28 897 14 24 517 26 957 28 656 15 26 198 26 760 27 352

488 av 605



351035  - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri - 38 23 636 25 988 28 009 48 23 475 25 400 27 911 - - - - - - - -
351040  - Personlig assistent - 56 20 585 23 289 26 964 112 20 300 23 610 27 090 6 - 25 880 - 3 - - -
351090  - Socialt arbete, annat - 42 19 100 19 100 23 585 45 25 007 30 000 36 680 - - - - 2 - - -
352010  - Kurator - 9 34 160 35 500 36 638 46 30 150 33 050 37 250 5 - 33 469 - 5 - 34 700 -
401009  - Lärare grundskola, årskurs F-3 - 42 28 670 34 196 39 909 13 29 000 29 400 34 840 33 29 292 34 830 40 633 33 30 170 35 000 39 380
401010  - Lärare grundskola, årskurs 4-6 - 64 28 230 35 103 39 883 776 29 200 33 800 41 800 38 25 621 34 273 40 531 48 30 350 35 700 42 060
401011  - Lärare grundskola, årskurs 7-9 - 50 24 950 35 015 39 252 438 31 000 36 500 43 700 45 30 540 36 000 39 920 34 33 030 36 775 41 094
401012  - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen - 38 32 190 37 175 41 618 326 33 950 38 784 45 050 3 - - - 32 31 055 37 575 44 360
401013  - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen - 6 31 700 35 200 37 870 99 36 800 40 400 45 180 4 - - - 8 - 35 875 -
401014  - Lärare, praktiska/estetiska ämnen - 30 26 717 34 900 38 465 151 32 200 35 600 40 520 8 - 36 850 - 28 30 450 35 200 39 460
401016  - Speciallärare - 15 30 540 36 500 40 100 80 37 100 40 754 45 366 7 - 38 100 - 9 - 39 100 -
401017  - Specialpedagog - 17 35 037 37 918 40 600 110 32 070 39 400 43 760 2 - - - 6 - 39 625 -
401018  - SFI-lärare - 9 33 960 35 300 36 530 56 33 000 35 900 40 250 8 - 32 680 - 3 - - -
402010  - Förskollärare - 166 23 476 29 744 33 730 768 29 300 32 100 35 800 50 28 500 31 008 33 092 102 28 300 30 125 32 725
402011  - Lärare i fritidshem - 33 23 436 29 650 33 840 227 28 000 31 900 36 240 7 - 30 712 - 28 28 850 31 650 34 275
403010  - Barnskötare - 126 19 100 23 083 27 453 #### 22 200 24 900 27 900 74 20 118 25 025 28 135 72 22 713 25 805 27 298
403011  - Dagbarnvårdare - 6 21 884 24 791 26 129 7 - 25 200 - - - - - 1 - - -
403013  - Instruktör/Handledare - 5 29 472 32 167 36 520 15 29 620 34 500 41 240 4 - - - 6 - 32 900 -
403014  - Studie- och yrkesvägledare - 4 33 140 34 450 35 550 38 30 940 34 350 37 290 4 - - - 3 - - -
403016  - Elevassistent - 96 21 500 24 355 27 385 274 22 400 25 750 27 842 47 22 324 25 515 29 020 12 24 154 27 218 28 290
403090  - Skolarbete, annat - 25 20 316 26 000 31 300 16 22 150 25 075 27 450 - - - - - - - -
451010  - Kultursekreterare/kulturhandläggare - 2 31 967 32 994 34 020 5 - 35 250 - 2 - - - 1 - - -
451011  - Lärare, kulturskola - 9 25 549 29 409 31 450 41 29 600 32 650 37 900 11 26 500 27 500 30 620 2 - - -
451015  - Bibliotekarie - 6 27 212 30 076 31 738 78 26 880 30 400 34 130 4 - - - 5 - 34 050 -
451016  - Biblioteksassistent - 4 20 870 23 675 26 099 19 22 440 23 800 25 620 2 - - - 3 - - -
452011  - Fritidsledare - 10 21 710 26 121 27 755 105 23 300 26 200 28 800 20 25 391 28 070 30 469 7 - 28 450 -
501010  - Fysisk samhällsplanerare - 2 40 710 41 550 42 390 56 36 000 43 250 50 800 3 - - - 6 - 44 450 -
501011  - Bygglovshandläggare - 3 33 300 36 500 40 740 12 36 820 38 625 41 765 - - - - 1 - - -
501012  - Byggnadsinspektör - 2 36 320 37 200 38 080 14 36 255 40 250 48 990 3 - - - 1 - - -
501013  - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - 7 32 000 33 300 34 890 37 31 260 33 400 37 440 5 - 33 400 - 14 31 480 33 600 37 250
502012  - Ingenjör, park/gator, trafik - 2 37 630 39 150 40 670 10 29 500 36 050 46 260 1 - - - - - - -
503010  - Tekniker, IT - 10 21 800 29 763 37 701 41 27 300 30 270 37 150 - - - - 6 - 29 450 -
521015  - Vaktmästare - 8 21 995 25 167 27 200 72 22 953 26 450 29 590 2 - - - 20 23 235 26 486 28 745
521016  - Kontorsvaktmästare - 2 20 733 21 835 22 936 7 - 26 650 - - - - - - - - -
529090  - Hantverkararbete, annat - 7 19 100 19 100 22 138 1 - - - - - - - - - - -
601010  - Kock - 31 23 757 25 967 27 077 167 23 500 25 500 27 800 22 23 047 25 278 27 708 12 26 350 27 000 29 425
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601012  - Måltidspersonal - 33 19 100 22 358 25 187 112 22 100 24 000 26 090 7 - 24 663 - 17 23 830 24 300 25 470
651010  - Lokalvårdare/städare - 53 19 170 22 616 26 416 1 - - - 16 23 517 24 601 24 902 - - - -

Selection Status:
År: 2019
Månad: 6
Arbetsgivare: Finspång
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Finspång Åtvidaberg Ydre
 Hemarbetsgivare Jämförelse Jämförelse
AID etikett Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90 Antal P10 Median P90
103511C  - Ledning, äldreomsorg - C 18 39 700 43 950 56 000 5 - 43 000 - 2 - - -
104011C  - Rektor - C 14 45 180 46 025 53 550 7 - 51 000 - - - - -
104012C  - Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet - C5 42 400 45 700 47 660 2 - - - 1 - - -
151010  - Handläggare, övergripande verksamhet - 14 37 790 42 740 49 000 2 - - - 1 - - -
151011  - Handläggare, ekonomi - 10 30 553 37 068 42 157 7 - 35 300 - 3 - - -
151012  - Handläggare, personal/HR - 8 31 417 36 475 39 702 3 - - - - - - -
151013  - Handläggare, information/kommunikation - 6 31 033 36 227 39 871 2 - - - - - - -
151014  - Handläggare, IT - 5 31 171 42 845 43 462 1 - - - - - - -
151017  - Handläggare, miljöfrågor - 2 34 907 39 615 44 323 4 - - - - - - -
151019  - Arkivarie - 2 27 794 29 625 31 456 - - - - - - - -
151090  - Handläggare, annan - 5 33 368 33 570 40 948 1 - - - 5 - 36 000 -
152010  - Administratör, övergripande verksamhet - 4 29 723 30 214 31 302 6 - 27 800 - 4 - - -
152011  - Administratör, ekonomi - 4 26 460 27 883 30 117 1 - - - 1 - - -
152012  - Administratör, personal/HR/löner - 13 26 044 28 430 31 262 2 - - - - - - -
152015  - Administratör, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och integrationsarbete17 25 719 28 050 29 450 9 - 28 000 - - - - -
152016  - Administratör, förskole-, skol-, fritids-, och annan pedagogisk verksamhet - 15 27 900 30 257 32 340 10 27 090 29 450 32 760 2 - - -
152090  - Administratör, annan - 11 23 911 29 350 30 400 1 - - - - - - -
204510  - Psykolog - 2 41 235 43 575 45 915 - - - - - - - -
206014  - Sjuksköterska, funktionsnedsättning och äldreomsorg/geriatrik - 44 30 154 34 850 38 370 13 31 680 37 100 39 520 6 - 32 805 -
206019  - Skolsköterska - 7 35 210 36 040 37 792 4 - - - 1 - - -
207009  - Undersköterska, hemtjänst - 130 22 589 25 830 28 453 57 25 151 27 185 29 160 16 25 787 26 899 27 369
207011  - Undersköterska, särskilt boende - 221 23 160 26 172 28 187 67 24 539 27 200 28 904 67 25 940 27 124 27 524
207024  - Vårdbiträde, särskilt boende - 72 19 348 21 032 24 399 28 20 705 25 073 26 581 11 22 444 22 984 24 844
207029  - Vårdbiträde, hemtjänst - 72 19 114 20 476 22 456 37 20 841 23 400 26 841 3 - - -
301010  - Arbetsterapeut - 8 28 550 30 250 31 930 6 - 30 735 - 1 - - -
301011  - Fysioterapeut - 4 31 466 33 993 34 500 3 - - - 1 - - -
351008  - Socialsekreterare, barn och unga, myndighetsutövning - 13 30 450 34 650 38 580 28 31 000 33 625 35 835 - - - -
351010  - Socialsekreterare, övrigt - 23 30 520 34 500 38 940 2 - - - - - - -
351012  - Socialsekreterare, biståndsbedömare - 12 31 615 33 650 35 030 - - - - 3 - - -
351015  - Behandlingsassistent/Socialpedagog - 19 25 036 26 700 31 640 11 26 140 28 540 30 200 5 - 27 050 -
351016  - Arbetsmarknadskonsulent - 4 26 600 30 675 33 980 2 - - - - - - -
351031  - Stödassistent/Vårdare, gruppboende, funktionsnedsättning76 22 078 25 626 27 208 46 23 333 25 790 27 725 - - - -
351032  - Stödassistent/Vårdare, dagverksamhet, funktionsnedsättning - 19 25 140 27 230 28 268 - - - - 4 - - -
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351035  - Skötare/Boendestödjare, behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri - 38 23 636 25 988 28 009 8 - 27 300 - - - - -
351040  - Personlig assistent - 56 20 585 23 289 26 964 21 19 965 24 150 26 950 1 - - -
351090  - Socialt arbete, annat - 42 19 100 19 100 23 585 - - - - - - - -
352010  - Kurator - 9 34 160 35 500 36 638 2 - - - 1 - - -
401009  - Lärare grundskola, årskurs F-3 - 42 28 670 34 196 39 909 22 30 730 34 885 38 390 - - - -
401010  - Lärare grundskola, årskurs 4-6 - 64 28 230 35 103 39 883 35 24 700 32 700 39 220 11 29 600 32 100 35 000
401011  - Lärare grundskola, årskurs 7-9 - 50 24 950 35 015 39 252 29 34 480 37 400 42 660 19 27 840 33 600 36 040
401012  - Lärare gymnasieskola, allmänna ämnen - 38 32 190 37 175 41 618 21 31 300 36 450 40 700 - - - -
401013  - Lärare gymnasieskola, yrkesämnen - 6 31 700 35 200 37 870 8 - 35 925 - - - - -
401014  - Lärare, praktiska/estetiska ämnen - 30 26 717 34 900 38 465 24 29 399 35 225 38 755 7 - 33 500 -
401016  - Speciallärare - 15 30 540 36 500 40 100 13 30 540 35 800 40 120 4 - - -
401017  - Specialpedagog - 17 35 037 37 918 40 600 8 - 36 600 - 2 - - -
401018  - SFI-lärare - 9 33 960 35 300 36 530 4 - - - - - - -
402010  - Förskollärare - 166 23 476 29 744 33 730 57 29 000 30 500 33 006 16 29 580 30 953 32 365
402011  - Lärare i fritidshem - 33 23 436 29 650 33 840 9 - 29 600 - 5 - 31 100 -
403010  - Barnskötare - 126 19 100 23 083 27 453 75 22 979 26 160 29 050 47 23 400 25 300 26 670
403011  - Dagbarnvårdare - 6 21 884 24 791 26 129 - - - - - - - -
403013  - Instruktör/Handledare - 5 29 472 32 167 36 520 - - - - 1 - - -
403014  - Studie- och yrkesvägledare - 4 33 140 34 450 35 550 2 - - - 1 - - -
403016  - Elevassistent - 96 21 500 24 355 27 385 56 20 768 24 830 28 763 5 - 25 850 -
403090  - Skolarbete, annat - 25 20 316 26 000 31 300 2 - - - 1 - - -
451010  - Kultursekreterare/kulturhandläggare - 2 31 967 32 994 34 020 1 - - - - - - -
451011  - Lärare, kulturskola - 9 25 549 29 409 31 450 7 - 31 900 - - - - -
451015  - Bibliotekarie - 6 27 212 30 076 31 738 8 - 26 100 - 1 - - -
451016  - Biblioteksassistent - 4 20 870 23 675 26 099 5 - 22 700 - 2 - - -
452011  - Fritidsledare - 10 21 710 26 121 27 755 7 - 26 450 - 1 - - -
501010  - Fysisk samhällsplanerare - 2 40 710 41 550 42 390 3 - - - - - - -
501011  - Bygglovshandläggare - 3 33 300 36 500 40 740 2 - - - 1 - - -
501012  - Byggnadsinspektör - 2 36 320 37 200 38 080 - - - - - - - -
501013  - Miljö- och hälsoskyddsinspektör - 7 32 000 33 300 34 890 5 - 32 950 - 3 - - -
502012  - Ingenjör, park/gator, trafik - 2 37 630 39 150 40 670 2 - - - - - - -
503010  - Tekniker, IT - 10 21 800 29 763 37 701 - - - - - - - -
521015  - Vaktmästare - 8 21 995 25 167 27 200 4 - - - 8 - 26 600 -
521016  - Kontorsvaktmästare - 2 20 733 21 835 22 936 13 19 100 19 550 20 360 - - - -
529090  - Hantverkararbete, annat - 7 19 100 19 100 22 138 6 - 19 325 - - - - -
601010  - Kock - 31 23 757 25 967 27 077 9 - 26 700 - 11 25 000 25 895 26 265
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601012  - Måltidspersonal - 33 19 100 22 358 25 187 13 22 211 24 450 25 860 8 - 24 898 -
651010  - Lokalvårdare/städare - 53 19 170 22 616 26 416 24 22 614 23 993 24 845 - - - -

Selection Status:
År: 2019
Månad: 6
Arbetsgivare: Finspång
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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  

 
 

Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter 
och möjligheter 

 
Sammanfattning 
 
Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas genom 
aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskriminering.  
Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva åtgärder. 
Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska arbetsgivaren 
skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna under året.  
 
Förvaltningen har, tidigare, utifrån lagstiftningen tagit fram ett förslag på dokument 
kring aktiva åtgärder. Dokumentet anger grunden för hur arbetet med de aktiva 
åtgärderna ska bedrivas och finns som stöd för verksamheten i Finspångs kommun 
med bolag. Dokumentet har nu uppdaterats.  
 
Mångfalds- och jämställdhetsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på alla nivåer och 
arbetsplatser, se bilaga.  
 
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2020-01-14 där arbetsgivardelegation 
beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
dokument gällande aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och 
möjligheter att gälla i Finspångs kommunkoncern 2020 - 2022.  

 

Förslag till beslut  
1. Att kommunstyrelsen beslutar att följa arbetsgivardelegationens förslag att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta dokument gällande aktiva åtgärder för 
mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter att gälla i Finspångs 
kommunkoncern 2020 – 2022  

2. Att dokumentet ersätter tidigare dokument för aktiva åtgärder för mångfald, 
jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 2017-2019 fastställd i 
kommunfullmäktige 2017-02-22 § 24 ärende KS.2016.0668 
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Aktiva åtgärder - för mångfald, jäm-

ställdhet, lika rättigheter och möjlig-

heter 2020-2022 

Finspångs kommuns vision  

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skap-

ar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.” 

Inledning 

Enligt Finspångs kommuns personalpolitiska program ska likvärdiga an-
ställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter finnas för alla anställda. 
Medarbetarnas kompetens, erfarenhet och anställningsvillkor ska tas till-
vara. En strävan ska finnas efter att sammansättningen av anställda ska 
spegla mångfalden i kommunen. 
 
Organisationen betonar alla människors lika värde där alla ska bemötas lika 
oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, sexuell läggning, ålder, 
funktionsnedsättning eller politisk åskådning. Ledstjärnorna – ansvar, ser-

viceanda och utveckling – omsätts i förhållningssätt och arbetssätt. 

Aktiva åtgärder – mångfald och jämställdhet 

Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bed-
rivas genom aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskrimi-
nering. Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ål-
der. 

Vidare ska arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva åt-
gärder. Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska 
arbetsgivaren skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna un-
der året.   

Arbetsgivaren ska därutöver arbeta med lönekartläggning för att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor 
mellan kvinnor och män. En genomgående kartläggning och analys ska gö-
ras årligen.  

HR-avdelningen ska även förse en arbetstagarorganisation (till vilken ar-
betsgivaren är bunden av kollektivavtal) med den information som behövs 
för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder. 

Dokumentet anger grunden för hur arbetet med de aktiva åtgärderna ska be-
drivas och finns som stöd för verksamheten i Finspångs kommun med bo-
lag. Mångfalds- och jämställdhetsarbetet i koncernen ska bedrivas aktivt på 
alla nivåer och arbetsplatser.  
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Vad är mångfald och jämställdhet? 

Mångfald utgörs av människor med olika egenskaper, förutsättningar och 
livserfarenheter. Det innefattar olikheter beroende på kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Jämställdhet handlar om kvinnor och män. Det innebär att kvinnor och män 
har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet förutsätter en 
jämn fördelning av makt och inflytande samt lika villkor och förutsättningar 
inom alla väsentliga områden i livet. Arbetslivet är ett område. 

Ett systematiskt mångfalds- och jämställdhetsarbete kan leda till en bättre 
arbetsmiljö och därmed till en mer attraktiv arbetsplats. Det genom att med-
arbetare med olika bakgrund och erfarenheter bidrar till kreativitet och ger 
bredare perspektiv, vilket förbättrar effektivitet och kvalitet.  

Ansvar och organisation för arbetet 
Övergripande ansvar för dokumentet har Kommunfullmäktige, ansvaret har 
delegerats till Kommunstyrelsen. Varje sektorchef och bolags VD har ett 
operativt ansvar för mångfalds- och jämställdhetsarbetet i respektive sektor 
och bolag.  

Följande dokument innehåller de övergripande målen och förslag på aktiva 
åtgärder. Den ska finnas med i mångfalds- och jämställdhetsarbetet i hela 
organisationen. Varje sektor och bolag ansvarar för att arbeta utifrån upp-
satta mål anpassade till respektive verksamhet enligt dokumentet. 

Kartläggning och analys av löner ansvarar HR-avdelningen för.  

Återrapportering och dokumentation 
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska vara levande och tillämpas i det 
vardagliga arbetet.  

Uppföljning av mål och delmål, samt utvärdering av aktiva åtgärder sam-
manställs en gång per år av sektorledning eller bolagsledning. HR-
avdelningen ansvarar för att en koncerngemensam sammanställning årligen 
återrapporteras till kommunstyrelsen och arbetsgivardelegationen i samband 
med varje års bokslut. 
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Mål för aktiva åtgärder – mångfald, jämställdhet, lika 
rättigheter och möjligheter 2020-2022 

Dokumentet innehåller en översikt över de åtgärder som enligt Diskrimine-
ringslagen 3 kapitel 2-14§§1 behövs på arbetsplatsen.  

I dokumentet återkommer flera av målen från den tidigare jämställdhets- 
och mångfaldsplanen. I vissa fall har målen uppdaterats något för tydliggöra 
dem och ett fåtal nya mål har lagts till. Dessutom redogörs för vilka aktiva 
åtgärder som arbetsgivaren förväntas genomföra under de kommande åren. 
Nedan finns presenterat vilka områden som verksamheterna ska arbeta med 
utifrån beslutad inriktning och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen 
3 kapitel 1-14 §§.  

Arbetsförhållanden: Målet är att arbetsförhållanden och arbetsmiljö i 

koncernens alla verksamheter ska lämpa sig för samtliga anställda oav-

sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, ålder eller politisk åskådning. 

Delmål: Hälsan hos kvinnor och män ska öka och skillnaden i sjukfrånvaro 

mellan kvinnor och män ska minska. Arbetsrelaterad sjukfrånvaro – vid ex-

empelvis stress, belastningsskador och konsekvenser av konfliktsituationer – 

ska förebyggas och minskas. 

Delmål: Samtliga verksamheter inom koncernen ska vara tillgängliga för 

samtliga medarbetare.  

 

Aktiva åtgärder  

1. Diskutera, gärna på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal, hur 
arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, tolerans, delaktighet, tillgäng-
lighet och ett inkluderande arbetsklimat. Att hjälpa varandra synlig-
göra och jobba aktivt förebyggande med både fysisk och psykisk ar-
betsmiljö. 

2. Att arbeta med tillgänglighetsperspektiv utifrån de olika diskrimine-
ringsgrunderna. Syna arbetssätt och -miljöer. För att exempelvis syn-
liggöra skillnader i mäns och kvinnors arbetsmiljö se på fysisk och 
psykisk miljö ur ett genusperspektiv.  

 

Förvärvsarbete och föräldraskap: Målet är att arbetsförhållanden ska 

anpassas så att kvinnor och män ges samma möjligheter att ta lika stort 

ansvar för barn och hem. 

 

 

                                                 
1 Diskrimineringslagen 2008:567 
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Aktiva åtgärder 

1. Inför föräldraledighet är det eftersträvansvärt att chef och medarbe-
tare har en dialog om och planerar för hur kontakten med arbetsplat-
sen ska se ut under föräldraledigheten, samt planerar för hur åter-
gången till arbetet kommer att se ut efter ledigheten. 

2. Möjliggöra så långt det går utifrån verksamhetens behov, att kvinnor 
och män ska kunna förena arbete med föräldraskap och föräldrale-
dighet.  

 

Trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling: Målet är att 

koncernens alla verksamheter ska vara arbetsplatser fria från alla for-

mer av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande 

särbehandling. Ingen får utsättas för sådana kränkningar. 

 

Aktiva åtgärder 

1. Riktlinjer och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier 
repressalier och kränkande särbehandling ska vara väl kända av 
samtliga medarbetare. 

2. Förhållningssätt, jargong och arbetsklimat ska diskuteras kontinuer-
ligt, förslagsvis genomförs det på arbetsplatsträffar och vid medarbe-
tarsamtal. 

 

Rekrytering: Målet är att vid all rekrytering sträva efter en jämn köns-

fördelning samt att medarbetarna ska spegla mångfalden i Finspångs 

kommun. 

 

Aktiva åtgärder  

1. För att förhindra diskriminering vid anställningsförfarandet rekom-
menderas kompetensbaserad rekryteringsprocess.  

2. Positiv särbehandling kan tillämpas vid likvärdiga meriter för att 
möjliggöra en jämnare könsfördelning inom yrkeskategorin.  

 

Utveckling: Målet är att alla kvinnor och män som är anställda inom 

koncernen ska ha lika möjligheter till kompetens- och karriärutveckl-

ing, samt att tillvarata alla medarbetares kompetens och erfarenhet.  

 

Aktiva åtgärder  

1. Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med medarbetar-
samtalet med utgångspunkt i individens förmågor och intressen. 
Vilka olika möjligheter finns till kompetensutveckling och är dessa 
tillgängliga för alla oavsett diskrimineringsgrund? 
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2.  

Lön och anställning: Målet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 

osakliga skillnader i lön eller andra anställningsvillkor, mellan kvinnor 

och män, som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.  

 

Delmål: Tillsvidareanställning och heltid är den normala anställningen för 

kvinnor och män i koncernens verksamheter.  

 

Aktiva åtgärder 

 

1. Lönekartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner 
och andra anställningsvillkor genomförs årligen.   
 

2. Organisera arbetet så att mesta möjliga heltidstjänster skapas och att 
avvikelser från normalanställningen motiveras.  

 
Spridning och förankring av arbetet med aktiva åtgärder: Målet är att 

varje sektor och bolag implementerar dokumentet i sin verksamhets-

planering, dessutom att de aktiva åtgärderna ska vara kända av alla 

medarbetare. 

 

Aktiva åtgärder 

1. Införliva dokumentet, dess mål och aktiva åtgärder i respektive sek-
tor och bolags verksamhetsplan.  

2. Informera och diskutera innehållet i dokumentet minst en gång per 
år, arbetsplatsträffen är ett forum som kan vara aktuellt.  
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Definitioner 

 

Genus – term som används för att urskilja föreställningar, idéer och hand-
lingar som formar människors sociala kön, det vill säga vad som är manligt 
respektive kvinnligt. Termen används för att markera åtskillnad mellan bio-
logiskt och socialt kön. 
 

Genusperspektiv – med genusperspektiv menas att uppmärksamma företeel-
ser och förhållanden på arbetsplatsen som kan finnas där, trots att arbetsplat-
sen är till synes könsneutral. Detta för att motverka systematisk ojämlikhet 
mellan könen.  
 
Kränkande särbehandling – ”med kränkande särbehandling avses handling-
ar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som 
kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap” 
(AFS 2015:4). 
 
Positiv särbehandling – innebär att om det exempelvis finns färre män än 
kvinnor i ett visst arbete, kan förtur ges för personer ur det underrepresente-
rade könet vid tillsättning av tjänster. Detta under förutsättning att de sö-
kande har jämlika meriter. Får endast tillämpas för diskrimineringsgrunden 
kön. 
 
Tillgänglighet – Vad som krävs på en arbetsplats för att personer med en 
funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra. 
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Kommunfullmäktige  

 
 

Antagande av omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda i kommun och region - OPF-KL 18 

 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14.  

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. OPF-KL18 
omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, 
pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande 
OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14) 

I OPF-KL18 har komplettering skett inom familjeskydd, samt till viss del möjlighet 
till aktiva omställningsinsatser.  

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.   

OPF-KL14 har antagits i kommunfullmäktige 2014-09-24. Kommunstyrelsen fick i 
uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för omställningsstöd.  

Vidare har beslut tagits i kommunfullmäktige 2016-08-31 §134, att det ska finnas 
möjlighet att byta från PPB till OPF-KL.  

Kommunstyrelsen har fastställt omställningsstöd förtroendevalda - riktlinjer och 
rutiner 2017-06-19 § 194.  

OPF-KL 18 – förtydligande i förändringar 

I OPF-KL 18 har förtydligande gjort kring omställningsstöd. Detta har 
kommunstyrelsen redan hanterat och fattat beslut kring varför förvaltningen förslår 
att tidigare taget beslut i kommunstyrelsen ska kvarstå. 

I OPF-KL 18 gäller familjeskyddet för förtroendevalda på heltid. Det innebär att 
om OPF-KL 18 antas kommer familjeskydd gälla för efterlevande vuxen och 
efterlevande barn till politiker på heltid.  

I OPF-KL är lägsta nivå för rätt till pensionsbehållning (avsättning) 3 procent 
istället för nu gällande 1,5 procent. Detta innebär att det inte sker någon avsättning 
på belopp under 3 procent istället för 1,5 procent utan det kommer att betalas ut till 
individen en gång per år.  
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I OPF-KL 18 är lägsta belopp för pension 200 kronor. Annat beslut om lägsta 
utbetalningsbelopp kan tas. Förvaltningen föreslår att kommunen ska följa OPF-KL 
18, att lägsta belopp att betala ut ska vara 200 kr per år.  

Idag betalas pension ut en gång per år för ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Möjlighet finns att redan i timersättningen betala ut pensionen på 4,5 procent. 
Förvaltningen föreslår att 4,5 procent läggs på timlönen så att detta hanteras direkt.   

Förslag till beslut 
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
besluta:  

1. Att anta Antagande av omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 
kommun och region - OPF-KL 18, med noteringen att tidigare taget beslut 
kring omställningsstöd kvarstår.  

2. Att beslutet ersätter tidigare taget beslut i KF 2014-09-24 

3. Att pension för ersättning för förlorad arbetsinkomst från 2021-01-01 ska 
betalas ut genom att 4,5 procent läggs på timlönen för förtroendevalda.   
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  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  

525 av 605



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Svar på revisionsrapport av granskning av 
kommunstyrelsens hantering av konst och konstföremål 

 
Sammanfattning 

Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och  

internkontroll över kommunens konstinnehav? 

 

Revisionsfirman PwC gjorde under 2018 en revision över den 

kommunalt ägda konsten och gav i sin granskningsrapport ett antal 

punkter där vi nu ger våra kommentarer om hur hanteringen av konsten 

ser ut i dagsläget (mars 2020).  

  

PwC: 

 Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav 

har inte gjorts sedan 1980 

Nuläge: 

En total inventering har genomförts under 2017-2019 vilket inneburit att 

samtliga tavlor fått ny märkning, fotograferats, skadeinventerats samt 

blivit inlagda i den nya databasen för kommunens konst. Kommunens 

kultursamordnare för allmänkultur ansvarar för konstarkivet samt det 

löpande arbetet med konstinnehavet. I mars 2020 fanns det ca. 990 verk 

(sk. löskonst) samt 13 offentliga verk (skulpturer / muralmålningar) 

registrerade.  

 

PwC: 

 Den interna kontrollen avseende kommunens konsthantering är 

inte fullt ut tillräcklig. 

 

Nuläge: 

Tidigare fanns endast en Excellista över kommunens konst, men i 

samband med den nya inventering så köptes en ny databas in (FileMaker 

Pro) samt att en utvecklare har skräddarsytt den efter våra behov och 
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önskemål. Exempelvis går det att skapa en PDF med en sammanställning 

över alla tavlor som hänger ex. en enhet, skola, korridor eller enskilt 

arbetsrum. Dessutom har en iPad köpts in vilket gör att det på ett enkelt 

sätt går att genomföra löpnade inventeringar och kontroller.  

Ett helt nytt och för ändamålet anpassat hyllsystem har köpts in till 

konstarkivet så att de verk som inte är utplacerade kan förvaras på ett bra 

sätt.  

Samtliga skadade verk har flyttats till konstarkivet som är beläget i 

kommunhuset och sorterats utifrån typ av skada och hur lätt eller svårt 

det är att reparera. Under 2020 har ett arbete påbörjats med restaurering 

och ett 10-tal verk med enklare skador samt motiv som gör att tavlan är 

aktuell för utlåning, har lämnats in till ramverkstad.  

 

PwC: 

 Det saknas policy och riktlinjer för hantering av kommunens 

konstföremål och konstverk. 

 Det saknas dokumenterade rutiner för konstföremålens hantering, 

hur konsten ska hanteras vid in- och utlåning, konstens placering, 

hur den ska underhållas, samt när det gäller inköp etc.  

 

Nuläge: 

Konstarkivet hålls öppet en fredag i månaden då anställda kan komma 

och välja tavlor till sina kontor samt lämna tillbaka det som de inte längre 

vill ha uppe. Större enheter som vill ha ett flertal verk kan boka separata 

möten med ansvarig för konstarkivet och tillsammans välja ut verk som 

är lämpliga vad gäller motiv, storlek, teknik etc.  

Det finns en årlig konstbudget på 60 000 kr som ska täcka kostnaden för 

databasen, inköp av material, restaurering av tavlor, nyinköp men också 

kostnader för utställningar på Kulturhuset. Det gör att vi kan restaurera 

ett mindre antal per år, men trots allt kan ett sådant arbete påbörjas.   

I och med större flyttar vad gäller kontor och enheter, så är ansvarig för 

konstarkivet med i den processen i ett tidigt skede för att ge förslag på 

hur en kommande flytt kan genomföras på bästa sätt. Dessutom kommer 

en enklare inventering att göras när en flytt är klar.  
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Det saknas fortfarande skriftliga policys och riktlinjer för hanteringen av 

konsten, men i praktiken har nya arbetssätt tagits fram. Förvaltningen 

kommer att ta fram skriftliga rutiner och en konstpolicy under 2020.  

 

 

Övrigt: nätverk, samverkan samt synliggörande av den kommunala 

konsten 

Kommunens kultursamordnare för allmänkultur sitter i det regionala 

nätverket för offentlig konst som organiseras av Östergötlands 

länsmuseum och Region Östergötland. Detta nätverk, flera lokala 

föreningar samt kommuner som själva ska genomföra konstinventeringar 

har varit på studiebesök i konstarkivet samt att ansvarig för konstarkivet 

har hållit flera seminarier för föreningar om kommunens konstinnehav.  
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

1. Att fastställa svaret till revisionen 
 

2. Att uppdra till ledningsstab att fortsätta förbättringsarbetet i enlighet med 
revisionens rekommendationer 
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Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av Finspångs kommuns förtroendevalda revisorer granskat kom-
munstyrelsens hantering avseende konst och konstföremål. Granskningen besvarar föl-
jande revisionsfråga: Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, 

uppföljning och internkontroll över kommunens konstinnehav?  

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna kontrol-
len avseende kommunens konsthantering inte är fullt ut tillräcklig. Vår samlade be-
dömning grundar sig på följande iakttagelser:  

- Organisation och ansvarsfördelning är under framtagande.  

- Det finns varken policy eller riktlinje för kommunens konstföremål och konstverk. 
Kommunens målsättning med konsten är medtagen i kulturstrategin. 

- Kommunen har inga dokumenterade rutiner för hanteringen, såsom hur konsten 
hanteras vid in- och utlåning, placering, underhåll, inköp mm.  

- Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav har inte gjorts se-
dan 1980.  

- Kommunens har sin konst förtecknad på en lista som togs fram i samband med in-
venteringen 1980. I samband med en förstudie 2016 började registret att användas 
på nytt. En inventering har påbörjats 2018 för att aktualisera konstregistret. Uti-
från den gjorda inventeringen ska rutiner för hanteringen av konsten tas fram. 

- I genomförd stickprovskontroll utav ett slumpmässigt urval har skett av 10 verk. 
Samtliga verk återfanns på den avdelning som de var registrerade på.  

- Det går inte att uttala sig om försäkringsskyddet är tillräckligt då kommunen inte 
har värderat sitt fullständiga innehav.  

Rekommendationer 

 Att hantering av konstföremål och konstverk inkluderas i delegationsordningen 
samt att policydokument eller riktlinjer tas fram och fastslås av nämnden. 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att det påbörjade arbetet med inventeringen 
fullföljs samt att dokumenterade rutiner tas fram i anslutning till inventering. 

 Att upphandling av nytt system för registerhållning av konstverk fullföljs samt att 
rutiner för systematiskt inventering och aktualitetshållande av konstregistret tas 
fram. 

 Att kommunens konstinnehav värderas i sin helhet samt att försäkringsbeloppet 
ses över årligen i samband med förnyelse av försäkring.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Kommunen har ett relativt stort innehav av konstverk och konstföremål. Konsten är för-
varad eller utplacerad i kommunens olika lokaler. System och rutiner för uppföljning och 
kontroll av konstinnehavet är av vikt då enskilda konstföremål kan vara värdefulla samt 
att konstsamlingen i sin helhet uppgår till betydande ekonomiska som kulturella värden. 

Kommunens revisorer har som ett led i sin risk- och väsentlighetsbedömning identifierat 
detta som ett angeläget granskningsområde. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Utövar Kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och in-
tern kontroll över kommunens konstinnehav? 
 
1.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisorerna utgår ifrån vid analys och 
bedömningar. Revisionskriterier till grund för granskningsinsatsen utgörs av kommunens 
interna riktlinjer och anvisningar.  

1.4. Kontrollmål 
För att besvara granskningens revisionsfrågor har följande fem kontrollfrågor varit sty-
rande för granskningen: 

 Det finns en organisation och ansvarsfördelning av konstföremål och konstverk. 

 Det finns policy och riktlinjer för kommunens konstföremål och konstverk. 

 Det finns dokumenterade rutiner för hantering av konstföremål och konstverk. 

 Det sker en uppföljning av hur fastställda riktlinjer och rutiner tillämpas. 

 Det finns register över alla konstföremål och konstverk.  

 Det sker en strukturerad inventering och aktualitetshållande av konstföremål och 

konstverk.  

 Försäkringsskyddet är tillräckligt. 

 

1.5. Metod och avgränsning 
Inom ramen för granskningen har fyra intervjuer genomförs med totalt sex personer, dels 
politiska företrädare samt ansvariga inom förvaltningsorganisationen. Vidare har doku-
mentgranskning genomförts av genomgång av relevanta styrande och stödjande doku-
ment samt inventarieförteckning. Det har även genomförts en stickprovsinventering uti-
från kommunens konst förteckning ett urval av 10 stickprov valts. Vi har valt att avgränsa 
oss till konst och konstföremål inom kommunhuset samt konstmagasinet.  

Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Organisation och ansvarsfördelning 

I kommunstyrelsens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-17 framgår att 
kommunstyrelsen har ansvar för kultur och fritid. I det ansvaret ingår: 

 Att förvalta anskaffad egendom för kommunens kulturella verksamhet, såsom 
samlingar och konstverk 

 Konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader 
 Utsmyckning av offentliga platser och byggnader 
 Besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar  
 Anskaffa konstverk till kommunens förvaltning 

 
Efter en omorganisation årsskiftet 2017/2018 placerades kulturdelarna under lednings-
stabens ansvar. Organisationen för hanteringen av konstföremål och konstverk består av 
kulturutvecklingschef och kultursamordnare. Kulturutvecklingschef har det yttersta an-
svaret för konstföremål och konstverk medan kultursamordnaren har ett operativt ansvar 
att genomföra kulturstrategin. Det finns även en person visstidsanställd under ett år för 
att inventera kommunens konstbestånd. Enligt intervjuer är inte ansvarsfördelningen 
dokumenterad, men den är muntligt uttalad för rollerna. Det pågår ett arbete med att ta 
fram arbetsbeskrivningar för rollerna kulturutvecklingschef och kultursamordnare som 
beräknas vara framtagna till sommaren 2018. 

Hanteringen av konstföremål och konstverk är inte medtagen i delegationsordning. 

Enligt intervjuer med både tjänstemän och politiker har området kring kommunens konst 
varit eftersatt under en längre tid, men har börjats styras upp sedan omorganisationen.  

2.1.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
Organisation och ansvarsfördelning av konstföremål och konstverk är under framtagning. 
Vi ser positivt till att arbetsbeskrivningar arbetas fram för att tydliggöra ansvarsfördel-
ningen som idag enbart är muntligt uttalat.  

 

Kontrollmål 1 
 

”Det finns en organisation och ansvarsfördelning  
av konstföremål och konstverk?” 
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2.2. Policy och riktlinjer 

Det finns varken policy eller riktlinjer för kommunens konstföremål och konstverk. Där-
emot finns en av kommunfullmäktige antagen kulturstrategi1 I kulturstrategin anges 
nedanstående under rubriken konstformer:  

 Kommunen bör följa den så kallade enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning 
vid nybyggnation och ombyggnation av större mått.  

 Aktörer som är kulturellt verksamma ska erbjudas möjligheter att visa upp frukten 
av sitt arbete via lokaler, scener eller andra forum.  

 Den kommunalt ägda konsten ska dokumenteras och synliggöras. 
 Mötesplats Rejmyre ska utvecklas med förnyat och tilltaget engagemang.  

 
Enligt intervjuer poängteras att det framförallt arbetas efter punkten: den kommunalt 
ägda konsten ska dokumenteras och synliggöras. Till sommaren 2018 kommer 50 tavlor 
ur kommunens konstsamling att visas vid konsthallen Engelska magasinet i Rejmyre. 

2.2.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt.  
Kommunfullmäktige har antagit en kulturstrategi vilken bland annat redogör för kommu-
nens målsättning med konstföremål och konstverk. Dock anser vi att det bör finnas policy 
och/eller riktlinjer fastslagna av nämnden rörande kommunens konstföremål och konst-
verk.  

2.3. Dokumenterade rutiner 

Enligt intervjuer finns inga dokumenterade rutiner för hantering av konstföremål och 
konstverk. Den pågående inventeringen ses som en nystart där inventeringen kommer att 
ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram rutiner för exempelvis hantering 
av in- och utlåning, förvaring, placering, underhåll, inköp mm.  

Idag finns inga fastslagna rutiner för hantering av in- och utlåning enligt intervjuer. Place-
ring av konstverken uppges ske utifrån ”en känsla”. Det finns ingen rutin gällande under-

                                                             
1 Kulturstrategi för Finspångs kommun, antagen 2014-01-29 

Kontrollmål 2 

”Det finns policy och riktlinjer för kommunens  
konstföremål och konstverk” 

Kontrollmål 3 
 

”Det finns dokumenterade rutiner för hantering  
av konstföremål och konstverk?” 
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håll av konsten, konst som har gått sönder har ställts i magasinet. Enligt uppgifter finns 
en budget om 60 tkr för inköp och underhåll år 2018. Kommunen har inte sålt något verk 
som man känner till och eventuella inköp har inte skett organiserat utan av respektive 
enhet som då belastat enhetens budget.  

2.3.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det 
finns inga dokumenterande rutiner för hanteringen av konstföremål och konstverk. Dock 
ser vi positivt till att inventering påbörjats samt att det utifrån den gjorda inventeringen 
ska tas fram rutiner.  

2.4. Uppföljning av riktlinjer och rutiner 

I kulturstrategin framgår att kulturstrategin ska följas upp eller utvärderas årligen. Det 
har enligt intervjuer inte gjorts sedan dokumentet antogs 2014. Enligt intervjuer är kul-
turstrategin under revidering och planeras antas av kommunfullmäktige sommaren 2018. 
I samband med revideringen har kommunen benchmarkat med andra kommuner 
(Mjölby, Kinda, Motala, Söderköping samt Norrköping) för att se hur de hanterar system, 
förvaring, uppmärkning dokumentering mm.  

2.4.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det 
har inte skett någon uppföljning av hur riktlinjer och rutiner tillämpas.  

2.5. Register över konstföremål och konstverk  

I kulturstrategin framgår att ”den kommunalt ägda konsten ska dokumenteras och synlig-

göras”. Vi har tagit del av ett Excelldokument som uppges vara det register av kommunens 

konstföremål och konstverk som finns idag. Registret uppges framförallt vara ett resultat 
av en inventering som skedde 1980. Registret har också uppdateras sporadiskt sedan dess 
vid tillfällen då kommunen erhållit diverse konstsamlingar från bland annat Folkets hus 
och bibliotekets artoteksverksamhet. Verk har även erhållits från landstinget i samband 
med att sjukhemmen övergick till kommunal regi. Den allmänna uppfattningen är att re-

Kontrollmål 5 
 

”Det finns register över alla konstföremål och konstverk?” 

Kontrollmål 4 
 

”Det sker en uppföljning av hur fastställda  
riktlinjer och rutiner tillämpas?” 
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gistret är utdaterat och ofullständigt. Totalt uppges kommunens samling av konst uppgå 
till ca 1500 verk det register vi har tagit del av har ca 1200 verk registrerade. 

Ett arbete pågår med att köpa in ett system anpassat som register för konstinnehavet. Ett 
lämpligt system har valts ut utifrån omvärldsbevakning men för tillfället har inköpspro-
cessen stoppats av kommunens IT-avdelning. IT - avdelningen uppges ange att det ut-
valda systemet inte passar i kommunens IT-miljö. 

I det önskade systemet ska verken registreras med nummer, fotografi av verket, konstnä-
rens namn, verkets titel, år, teknik och material, beskrivning av motiv med sökbara nyck-
elord, datum när ansvarig senast såg verket, nuvarande placering och tidigare placering. 
Det finns även utrymme i en textruta för att fylla i övriga kommentarer. 

Som ett led i granskningen har en stickprovskontroll av kommunens konst genomförts 
utifrån det register som finns tillgängligt. Denna genomfördes genom ett slumpmässigt 
urval från två olika listor i registret som ännu inte reviderats i samband med pågående 
inventering. Verken som valdes ut genom stickprovet var placerade inom olika delar av 
kommunhuset samt konstmagasinet. Totalt valdes 10 verk ut för inventering och samtliga 
10 verk återfanns på den avdelning de var registrerade på i registret.  

2.5.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det 
register som finns idag är inte uppdaterat och anses inte ändamålsenligt.  

2.6. Inventering och aktualitetshållande  

Ingen genomgripande inventering av kommunens konstinnehav uppges ha genomförts 
sedan 1980. Enligt intervjuer gjordes en förstudie kring konstarkivet 2016 och registret 
börjades användas på nytt. Vid tiden för granskningen pågår en ny inventering av inneha-
vet. Enligt intervjuer anställdes en konstinventerare i januari 2018 för att inventera, num-
rera om, dokumentera och digitalisera kommunens konstsamling. Avstämningen görs 
mot den befintliga lista som togs fram 1980. Hittills har ca 400 av kommunens 1500 verk 
inventerats och fotograferats. Samtliga tavlor ges nytt registernummer, fotograferas, 
märks med kommunvapen och text som tydliggör att den tillhör kommunens samling.  

På grund av att inköpsprocessen för det nya registersystemet avstannat registreras alla 
verk som inventeras på papper enligt en mall som motsvarar gränssnittet i det tilltänkta 
systemet.  

Kommunen har inte köpt in verk från centralt håll under de senaste åren i samma omfatt-
ning som under 70- och 80-talet samt att de verk som har köpts in har varit offentlig ut-
smyckning än ”lös konst” såsom tavlor. Det har förekommit att vissa verksamheter avsatt 
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”Det sker en strukturerad inventering och  
aktualitetshållande av konstföremål och konstverk” 
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en del i sin budget för inköp. Det förekommer även att verk ges som gåvor eller testamen-
teras till kommunens äldreboenden av de boende. Kommunen har även erhållit diverse 
konstsamlingar i gåva eller i samband med övertagande av lokaler från bland annat Fol-
kets hus.  

Enligt intervjuer kommer konstarkivet rustas upp framöver genom ommålning samt in-
köp av godkända arkivhyllor.  

2.6.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Ing-
en inventering har gjorts under en längre period. En inventering har påbörjats för att ak-
tualisera det konstregister som finns.  

2.7. Försäkringsskyddet 

Kommunen har en Fine Art-försäkring för sin konst. Vi har tagit del av försäkringsbrev 
gällande från 2018-01-01 till 2018-12-31. Försäkringen omfattar permanenta samlingar 
(Fin Art objekt inkl. objekt utomhus) samt inlånad egendom (ospec. lån och tillfälliga ut-
ställningar inklusive transporter). Försäkringsbeloppet är satt till 1 mnkr. Högsta belopp 
som betalas för ett föremål, par eller set är begränsad till 250 tkr. Det hösta belopp som 
betalas totalt är försäkringsbeloppet. Det finns ingen självrisk varken gällande perma-
nenta samlingar eller inlånad egendom.   

Enligt intervjuer har kommunens konstinnehav inte värderats i sin helhet. Enbart en del 
av konsten har värderats. Den konst som värderats har värderats för att det funnits miss-
tanke om att den varit värdefull. Det finns inte någon direkt uppfattning om värdet på 
kommunens konst idag och frågan om en ny värdering har inte varit aktuell den senaste 
tiden.  

2.7.1. Bedömning 

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet ej går att bedöma. 
Detta grundar vi på att kommunen inte har värderat sitt fullständiga innehav, utifrån det 
går det inte att uttala sig om försäkringsskyddet är tillräckligt.  
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3. Bedömningar 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Det finns en organisation och ansvarsför-
delning av konstföremål och konstverk. 

 

Delvis uppfyllt: Organisation och 
ansvarsfördelning av konstföremål 
och konstverk är under framtagning. 

Det finns policy och riktlinjer för kommu-
nens konstföremål och konstverk. 

 

Ej uppfyllt: Det finns varken policy 
eller riktlinjer för kommunens 
konstföremål och konstverk. 

Det finns dokumenterade rutiner för han-
tering av konstföremål och konstverk. 

 

Ej uppfyllt: Det finns inga doku-
menterad rutiner för hanteringen 
kommunens konstföremål och 
konstverk.  

Det sker en uppföljning av hur fastställda 
riktlinjer och rutiner tillämpas. 

 

Ej uppfyllt: Det har inte skett nå-
gon uppföljning.  

Det finns register över alla konstföremål 
och konstverk.  

 

Ej uppfyllt: Det register som finns 
är inte uppdaterat och anses inte 
ändamålsenligt.  

Det sker en strukturerad inventering och 
aktualitetshållande av konstföremål och 
konstverk.  

 

Ej uppfyllt: ingen inventering har 
gjorts under en längre period. En 
inventering har påbörjats för att 
aktualisera det konstregister som 
finns. 

Försäkringsskyddet är tillräckligt. 

 

Går ej att bedöma utifrån att kom-
munen inte har värderat sitt full-
ständiga innehav.  
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3.2. Rekommendationer 
Nedan följer några rekommendationer som syftar till att förbättra kommunstyrelsens 
hantering av konst och konstföremål.  

 Att hantering av konstföremål och konstverk inkluderas i delegationsordningen 
samt att policydokument eller riktlinjer tas fram och fastslås av nämnden. 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att det påbörjade arbetet med inventeringen 
fullföljs samt att dokumenterade rutiner tas fram i anslutning till gjord invente-
ring. 

 Att upphandling av nytt system för registerhållning av konstverk fullföljs samt att 
rutiner för systematiskt inventering och aktualitetshållande av konstregistret tas 
fram. 

 Att kommunens konstinnehav värderas i sin helhet samt att försäkringsbeloppet 
ses över årligen i samband med förnyelse av försäkring.  
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Kommunstyrelsen  

 
 

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 
2019 

 
Sammanfattning 
Om mig är en webbenkät om ungdomars levnadsvanor som administreras av 
Region Östergötland. Enkäten har genomförts årligen sedan 2014 och är ett 
samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region 
Östergötland. Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna perspektiv 
på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och framtiden. 

Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå ungdomars 
förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen kunna underlätta 
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.  

Noterbart är att Region Östergötland administrerar enkätsvaren och presenterar 
därefter två rapporter: en hemkommunrapport som denna skrivelse behandlar, och 
en skolkommunrapport som innehåller enkätsvar utifrån de skolor som finns i 
kommunen.  

Föreliggande tjänsteskrivelse med tillhörande rapport handlar således om ungdomar 
som går i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet och som är 
folkbokförda i Finspångs kommun.  

Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns-, kommun- och skolnivå i 
följande statistikverktyg 
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-
Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten--Om-mig/---Resultat/ 

För att utjämna oregelbundenheter vid tidsjämförelser och för att få mer tillförlitliga 
tidstrender, redovisas andelarna som glidande medelvärde. Med glidande 
medelvärde menas att den andel som redovisas för ett specifikt år är ett genomsnitt 
av det året samt de två föregående åren.  För nytillkomna enkätfrågor redovisas 
detta följaktligen utan beräkning av glidande medelvärde. 

Arbetet framåt 

I juni 2019 tillskapades en kommunal arbetsgrupp med syfte att arbeta med 
spridning, analys och uppföljning av resultaten från Om mig-enkäten.  

I september 2019 bjöd arbetsgruppen in till möte med rektorer och kontaktpersoner 
för berörda skolor vars elever skriver enkäten. Mötet syftade till att skapa en 
gemensam tanke kring enkätens relevans och uppföljning av densamma. 
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Fram till dags dato har arbetsgruppen bjudits in till flera råd och beredningar för att 
presentera resultaten. 

Arbetsgruppen har under 2020 intensifierat arbetet med att ta fram ett årshjul samt 
en plan för hur enkätsvaren kan spridas och fungera som kunskapsunderlag till 
politik och verksamhet.  

 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att ta informationen till protokollet 

 
 
 
Bilaga 1. Hemkommunrapport för Finspångs kommun 2014-2019 
Bilaga 2. Om mig-enkät 2019 
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Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har 
genomförts årligen sedan hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, 
Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland. 
 
Utgångspunkten i arbetet är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil. Ungdomar är delaktiga i 
framtagande och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av resultat. 
Förhoppningen är att enkäten kan utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till en god 
hälsa och goda vanor och kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och 
skola.  
 

Denna hemkommunsrapport[1] innehåller ett urval av frågor från enkätens fem frågeområden med 
resultat över tid, per kön och årskurs. För att utjämna oregelbundenheter vid tidsjämförelser och för 
att få tillförlitligare tidstrender, redovisas andelarna som glidande medelvärde. Det innebär att den 
andel som redovisas för ett specifikt år är ett genomsnitt av det året samt de två föregående åren. 
Tidsredovisningen startar därför år 2016. 
 

 För frågor som inte har funnits med sedan vi startade enkäten 2014 redovisas endast 2019 
års resultat, utan beräkning av glidande medelvärde. 

 I bilagan redovisas 2019 års resultat som komplement till glidande medelvärden. 

 Det finns rapporter som inte har resultat per kön. Det förekommer hos hemkommuner där 
antalet understiger 10 ungdomar på minst ett av könen. Istället redovisas hemkommunens 
totala resultat och länets resultat. 

 Informationsrutor med text i rapporten baseras på fritextsvar och analyser på länsnivå.  

 Om inget resultat redovisas är det för få ungdomar som har svarat.  Om det står ”0 %” är det 
ett resultat. 

 AK står för Annan könsidentitet, vilket innebär att ungdomarna inte vill identifiera sig som 
varken tjej eller kille. 

 Alla siffror är andelar i procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns- och kommunnivå i statistikverktyget Status 
Östergötland https://www.regionostergotland.se/statusostergotland/ 
Resultat för ett urval av frågor på skolnivå finns att söka fram i ett webbaserat resultatverktyg på Om mig - 
enkätens hemsida https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-
vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten---Om-mig/ 

                                                           
[1] Hemkommun innebär vilken kommun den svarande bor i. Statistiken i denna rapport baseras alltså på var 
ungdomarna uppger att de bor. 

557 av 605



 

 

1 

Ungdomar som upplever att deras föräldrar… 

ställer upp vid problem 

hjälper till med läxor/skolarbeten 

tar sig tid att lyssna 

ställer upp vid problem 

hjälper till med läxor/skolarbeten 

tar sig tid att lyssna 

ÅK 8 

 

 

ÅR 2 

Finspång 
 

 

 

Grundskola 
 

Gymnasieskola 

95%  86%  97%  86% 
Är trygga 

hemma 
 Är trygga 

i skolan  

Är trygga 

hemma 
 Är trygga 

i skolan 

93% Tjej 83%  97% Tjej 84% 

97% Kille 89%  96% Kille 88% 
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar med minst en nära vän 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Otrygga ungdomar upplever mer oro och nedstämdhet och sover sämre.  De har 

sämre stöd från föräldrar och vänner och blir oftare mobbade. De upplever också 

att föräldrarna inte har tillräcklig insyn i hur man mår eller har det med kompisar.  

 

FAMILJ & VÄNNER 
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Ungdomars vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova 

mer, äta bättre, träna och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva och 

förbättra sitt självförtroende. Killar vill ägna telefon och dator mindre tid. Tjejer 

önskar generellt mindre skolstress och någon att anförtro sig till.  
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som ofta är stressade 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

61%

78%

51%

64%

0%

50%

100%

Tjej Kille Tjej Kille .

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar med bra hälsa 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar alltid/ofta känner att de duger som de är 2016-2019,

per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Ungdomar med daglig oro/ångest år 2019 

Grundskola 

Gymnasieskola 

HÄLSA & LIVSSTIL 

Tjejer har svårt att känna att de duger på grund 

av normer och ideal i samhället som förmedlas 

via reklam och sociala medier och skapar 

orealistiska förväntningar på tjejers utseende och 

beteende. Många ungdomar säger också att 

tjejer dömer sig själva hårdare och har sämre 

självkänsla och självförtroende än killar. 

 

Ångest upplevs som 

negativa tankar och 

känslor eller som fysisk 

påverkan i form av tryck 

över bröstet och ont i 

magen. 
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10%

2019

13%

2019

29%
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34%
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Grundskola Gymnasieskola

Röker & snusar
Snusar
Röker

Ungdomar med tobaksbruk 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

2019

2%

2019

13%

0%

15%

30%

Grundskola Gymnasieskola

Flera gånger
En gång

Ungdomar som använt narkotika 2016-2019,

per årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Behovet att få tillhöra en grupp 

och känna samhörighet är enligt 

ungdomar en förklaring till alkohol- 

och tobaksbruk bland unga. Men 

de som röker har sämre psykisk och 

fysisk hälsa och sämre sömn. De 

känner sig också mindre trygga i 

skolan och uppger högre utsatthet 

för mobbning av elever och 

personal. 

 

Var sjätte elev på 

gymnasiet har någon gång 

blivit erbjuden att prova 

narkotika 

TOBAK & ALKOHOL 
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Grundskola Gymnasieskola

Flera gånger

En gång

Ungdomar druckit sig berusad 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

TOBAK & ALKOHOL 

Berusningsdrickandet sker 

främst i gymnasieåldern och 

det är betydligt vanligare att 

ungdomar som blir bjudna på 

alkohol av sina föräldrar dricker 

sig berusade. 

 

Andelen ungdomar som  

dricker alkohol har 

minskat  

från 53 % till 47 %  

mellan 2014 - 2019 
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som är fysisk aktiva minst

en timme per dag 2019,

per kön och årskurs
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal 2016-2019,

per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som utsatts för elaka kommentarer eller att någon lagt ut känsliga

bilder/filmklipp på sociala medier 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

SKOLA & FRITID 
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Grundskola Gymnasieskola

Några gånger i veckan

Några gånger i månaden

Ungdomar som skolkat 2019,

per kön och årskurs

SKOLA & FRITID 

Att de behandlas  

rättvist av lärare 

Stöd och hjälp 

att utvecklas 

Arbetsro på lektioner 

   Bra stämning 

         

Åk 8:        

År  2: 

 

Åk 8:        

År  2: 

 

Åk 8:        

År  2: 

 

Åk 8:        

År  2: 

 

Ungdomar som alltid/ofta i skolan upplever… 

 
 
 

66% 

 

 

 

 
 

78% 

 

 

58% 

 
 

72% 

 

 
 

68% 

 

 

 

48% 

 

 

 
 

55% 

 

 

 

74% 

 

Skolfrånvaro är vanligare bland ungdomar som mår dåligt och som är 

otrygga och blir mobbade. Ungdomar som skolkar beskriver att de är 

nedstämda och trötta och saknar ofta arbetsro, lärarstöd och motivation. 

Lärarnas stöd och bemötande har samband med ungdomars 

upplevelser under skoldagen. De som får stöd och hjälp att 

utvecklas känner sig oftare glada, duktiga, självsäkra och 

motiverande i skolan. 
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Politik handlar om 

staten och 

styrning av 

Sverige. 

Ungdomar 

förknippar politik 

med lagar, 

myndigheter, 

samhällsfrågor 

och demokrati. 

Ungdomar ser 

Sverige som ett 

”litet” land i en 

global värld och 

tycker att det 

händer mer 

allvarliga och 

betydelsefulla saker 

utomlands som 

intresserar dem. 

 

    

 
Grundskola  Gymnasieskola 

 
97%  90% 

 Trivs på sin fritid  Trivs på sin fritid 

 96% Tjej 90% 

 97% Kille 89% 

    
    

 

 

 

Ungdomar som tycker att  

de kan påverka i skolan 

Grundskola 
 

Gymnasieskola 

40%  55% 

39% Tjej 57% 

40% Kille 53% 

   
   

 

 

 

20%
28% 24%

44%

27%
32%

40%
48%48% 46% 47% 51%

0%

50%

100%

Tjej Kille Tjej Kille

Grundskola Gymnasieskola

Intressad av politik
Intresserad av samhällsfrågor i allmänhet
Intresserad av vad som händer i andra länder

Ungdomar med samhälls- och omvärldsintresse 2019, per kön och årskurs
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86%
90% 88% 89%

0%

50%

100%

Tjej Kille Tjej Kille .

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar med positiv framtidstro 2016-2019, per kön och årskurs

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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66% 63%
52%

57%

0 %

50 %

100 %

Tjej Kille Tjej Kille

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som litar på andra 

människor 2019, per kön och årskurs

75%
84%

69%

84%

0 %

50 %

100 %

Tjej Kille Tjej Kille

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar som litar på sin egen 

förmåga att klara av saker 2019,

per kön och årskurs
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Bilaga 
 

Finspång      

          

Ungdomar med minst en nära vän Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187)   

90% 93% 91%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=110) Kille (n=112) Totalt (n=222)   

93% 85% 89%   

          

Ungdomar med bra hälsa Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=91) Kille (n=97) Totalt (n=188)   

67% 76% 72%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=110) Kille (n=113) Totalt (n=223)   

53% 61% 57%   

          

Ungdomar som ofta är stressade Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=84) Kille (n=81) Totalt (n=165)   

54% 25% 39%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=105) Kille (n=102) Totalt (n=207)   

49% 31% 40%   

          

Ungdomar som alltid/ofta känner att de duger som de är Finspång - 2019   

Grundskola 
Tjej (n=91) Kille (n=97) Totalt (n=188)   

49% 74% 62%   

Gymnasieskola 
Tjej (n=109) Kille (n=113) Totalt (n=222)   

56% 64% 60%   
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Ungdomar med tobaksbruk Finspång - 2019 

Grundskola 

  Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187) 

Röker 10% 3% 6% 

Snusar 0% 3% 2% 

Röker och snusar 3% 8% 6% 

Gymnasieskola 

  Tjej (n=109) Kille (n=113) Totalt (n=222) 

Röker 18% 12% 15% 

Snusar 2% 10% 6% 

Röker och snusar 6% 10% 8% 

 

Ungdomar som använt narkotika Finspång - 2019 

Grundskola 

  Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187) 

En gång 2% 0% 1% 

Flera gånger 0% 3% 2% 

Gymnasieskola 

  Tjej (n=109) Kille (n=113) Totalt (n=222) 

En gång 3% 9% 6% 

Flera gånger 5% 4% 5% 

          

Ungdomar som har druckit sig berusade Finspång - 2019 

Grundskola 

  Tjej (n=91) Kille (n=96) Totalt (n=187) 

En gång 7% 8% 7% 

Flera gånger 4% 5% 5% 

Gymnasieskola 

  Tjej (n=108) Kille (n=112) Totalt (n=220) 

En gång 10% 10% 10% 

Flera gånger 41% 34% 37% 
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Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal Finspång - 2019 

Grundskola 
Tjej (n=86) Kille (n=94) Totalt (n=180) 

14% 16% 15% 

Gymnasieskola 
Tjej (n=108) Kille (n=104) Totalt (n=212) 

10% 6% 8% 

        

Ungdomar som utsatts för elaka kommentarer eller att någon 

lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala medier 
Finspång - 2019 

Grundskola 
Tjej (n=89) Kille (n=90) Totalt (n=179) 

39% 23% 31% 

Gymnasieskola 
Tjej (n=109) Kille (n=103) Totalt (n=212) 

34% 25% 30% 

        

Ungdomar med positiv framtidstro Finspång - 2019 

Grundskola 
Tjej (n=86) Kille (n=88) Totalt (n=174) 

88% 88% 88% 

Gymnasieskola 
Tjej (n=106) Kille (n=101) Totalt (n=207) 

88% 87% 87% 
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Hej, 
 
Om mig är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i 

Östergötland. Resultaten kommer att användas för att uppmärksamma vad ni unga tycker. 
Innan du börjar ska du veta att: 

- Det är helt frivilligt att delta i enkäten 

- Du kan hoppa över frågor som du inte kan eller vill svara på genom att trycka på knappen 
"Nästa (svar sparas)”  

 
- Dina svar är anonyma vilket betyder att vi inte kan veta vilken login-kod just du har fått. 

Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och länets 
kommuner. Dina svar är betydelsefulla och kommer användas som kunskapsunderlag för 
förbättringar i skolor och kommuner och kan även komma att användas för forskning. Den 

lagliga grunden till att dina personuppgifter samlas in är att det finns ett viktigt allmänt 
intresse att få information om vad som kan förbättras inom verksamheter som arbetar med 

barn och unga. Region Östergötland och kommunerna har gemensamt ansvar för att skydda 
dina svar enligt Dataskyddsförordningens regler. Dina svar sparas i en databas så länge det 
behövs i arbetet för ungdomar i Östergötlands län. Mer information och kontaktuppgifter till 

Region Östergötlands dataskyddsombud hittar du i Brev till elever 2019- information enligt 
dataskyddsförordningen.  

Vill du veta mer om enkäten eller komma i kontakt med oss som ansvarar för Om mig kan du 
besöka http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat  

Välkommen att starta enkäten! 
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Alla familjer är olika. Ibland bor man med bara en förälder och ibland lever 
man med två familjer. Vi skulle vilja veta hur det ser ut för dig. 
 

Den här frågan handlar om hem där du bor hela tiden eller för det mesta.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Är du…?  

 

 Tjej  

 Kille  

 Annan könsidentitet (om du är eller känner dig tillhöra annat kön än tjej eller kille)  

 

 

2. Var är du född? 

 

 Sverige  

 Övriga Norden 

 Övriga Europa 

 Övriga Världen 
 

3. Var är dina föräldrar/vårdnadshavare födda?  

 

 Sverige 

 Övriga Norden 

 Övriga Europa 

 Övriga Världen 

 

 

 

 

4. Hur bor du? 

(Du kan kryssa flera alternativ om du bor på mer än ett ställe) 

 Bor med gifta/sammanboende föräldrar/vårdnadshavare 

Bor växelvis med skilda/separerade föräldrar/vårdnadshavare  

     (oavsett om du bor mer hos någon av dem) 

 Bor med en förälder/vårdnadshavare  

 Bor i familjehem eller ungdomshem 

 Bor på skolinternat eller elevhem 

 Bor utan vuxna (exempelvis själv, med kompis eller sambo) 

 Bor på annat sätt, skriv hur: _________________________ 

 

 
 

Om mig inkluderar alla ungdomar. För att svara på enkäten behöver man inte 
definiera sig om man inte känner att det är okej. Vi frågar efter könsidentitet 

för att få kunskap om eventuell diskriminering av kön bland ungdomar.  
 

BAKGRUND 
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5. Vilken kommun bor du huvudsakligen i?  

       (Den kommun du är folkbokförd i)  

Rullista över länets 13 kommuner och alternativet Annan kommun utanför länet  

 

Om kommun Linköping, Norrköping eller Motala:  

Vilket bostadsområde bor du i? 

Rullista med bostadsområde och svarsalternativet Vill inte uppge bostadsområde  

(max 2 alternativ) 

 

Endast gymnasieskolan: 

6. Vad går du?  

 Högskoleförberedande program  

 Yrkesförberedande program 

 Introduktionsprogram 

 Gymnasiesärskola 

Om introduktionsprogram:  

Vilket år är du född? 

 2002  

 2001  

 2000 

 1999 eller tidigare 

Om Högskoleförberedande eller yrkesförberedande program: 

Vad går du för gymnasieprogram? 

Rullista med de nationella gymnasieprogrammen 

Ekonomiprogrammet  

Estetiska programmet  

Humanistiska programmet  

Naturvetenskapsprogrammet  

Samhällsvetenskapsprogrammet  

Teknikprogrammet  

Barn och fritidsprogrammet  

Bygg- och anläggningsprogrammet  

El- och energiprogrammet  

Fordons- och transportprogrammet  

Handels- och administrationsprogrammet  

Hantverksprogrammet  

Hotell- och turismprogrammet  

IB-programmet 

Industritekniska programmet  

Naturbruksprogrammet  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

VVS- och fastighetsprogrammet  

Vård- och omsorgsprogrammet  

Annan utbildning inom gymnasieskolan 

BAKGRUND 
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1. Hur ofta tycker du att dina föräldrar (vårdnadshavare)… 

 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

ställer upp för dig om du får problem?      

hjälper dig med läxor eller skolarbeten?      

tar sig tid att lyssna på dig?      

 
 

2. Hur mycket vill du att dina föräldrar (vårdnadshavare) ska veta om ditt liv? 
 

 Mer 

än nu 

Lite mer 

än nu 

Bra som 

det är 

Lite mindre 

än nu 

Mindre än 

nu 

Om vad du gör på datorn/internet      

Om hur du mår      

Om var du är på fritiden       

Om hur du har det med kompisar      

 
 

3. Hur mycket kan du vara med och påverka vad som händer i din 

familj?  

(T ex vad ni ska äta till middag, göra på lovet eller vilka kompisar du får ha). 

 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Ganska lite 

 Väldigt lite 

 Vill inte påverka 

 

4. Hur ofta upplever du att din familj har råd att göra/köpa samma 

saker som de flesta andra på din skola?  

 

 Alltid 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

  

FAMILJ & VÄNNER 
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5. Har du någon riktigt bra kompis som du kan lita på och berätta personliga 

saker för? 

 

 Ja, flera 

 Ja, en 

 Nej 

 

 

 

 

 

 
 
6. Har du en kärleksrelation till någon just nu? 

 Ja 

 Nej 

Vet ej 

 
 

Om nej eller vet ej på fråga 1: 
Skulle du vilja ha en kärleksrelation just nu? 

 

 Ja 

 Kanske 

 Nej 

 

 

Om ja på fråga 1: 
Hur mår du i din kärleksrelation? 

 Oftast bra 

 Ibland bra och ibland dåligt 

 Oftast dåligt 

 

 

 

 

  

FAMILJ & VÄNNER 

En kärleksrelation till en partner kan beskrivas på många sätt. 

Man kan känna sig stark och lycklig eller tvärtom sårbar och olycklig… 

575 av 605



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hur tycker du att din hälsa är?  

 

 Mycket bra  

 Bra 

 Någorlunda  

 Dålig  

 Mycket dålig  

 

 

2. Hur tycker du att du sover? 

 

 Mycket bra  

 Ganska bra 

 Ganska dåligt 

 Mycket dåligt 

 

 

3. Hur ofta har du haft något av dessa besvär under denna termin? 
 Nästan  

varje dag 

Någon gång  

i veckan 

Någon gång  

i månaden 

Sällan  

eller aldrig 

Ont i huvudet     

Ont i magen (inte mensvärk)     

Ont i nacke/axlar         

 

 

Om nästan varje dag/någon gång i veckan:  

Brukar din magont, huvudvärk och/eller värk i nacke/axlar hindra dig i 

dina vardagliga aktiviteter (som att du missar skolarbete/läxor och/eller 

avstår från fritidsaktiviteter och att träffa kompisar)?  

 Ja  

 Nej 

 

 

  

När man pratar om hälsa tänker många mest på hur man äter och tränar men hälsa 

handlar om hela dig – hur du mår både fysiskt och psykiskt.  

Hur stressad du är, vad du tycker är meningsfullt i livet och vilket självförtroende du har 

hör också ihop med hälsa. 

HÄLSA & LIVSSTIL 
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HÄLSA & LIVSSTIL 
 

4. Hur ofta har du haft något av dessa besvär under denna termin? 
 Nästan  

varje dag 

Någon gång  

i veckan 

Någon gång  

i månaden 

Sällan  

eller aldrig 

Oro/Ångest      

Nedstämd/Deprimerad     

 

 

Om nästan varje dag/någon gång i veckan oro/ångest: 

Brukar din ångest/oro hindra dig i dina vardagliga aktiviteter (som att du 

missar skolarbete/läxor och/eller avstår från fritidsaktiviteter och att 

träffa kompisar)?  

 Ja  

 Nej 

 

 

Om nästan varje dag/någon gång i veckan nedstämd/deprimerad: 

Brukar din nedstämdhet/depression hindra dig i dina vardagliga aktiviteter 

(som att du missar skolarbete/läxor och/eller avstår från fritidsaktiviteter 

och att träffa kompisar)?  

 Ja  

 Nej 

 

 

Informationsruta till ett eller flera av svarsalternativen Nästan varje dag/Någon gång i veckan  

 

 

 

 

 
 

 

  

Tänk på att vi inte kommer att kunna koppla ditt svar till dig. 

Om du behöver stöd eller hjälp så kan du ta kontakt med skolsköterskan, kuratorn, 

ungdomshälsan/ungdomsmottagningen eller någon annan person som du litar på. 
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5. Har du någon funktionsnedsättning eller sjukdom? 

 

 Nej  

 Ja 

 Vet ej 

 

 

Om ja/vet ej: Vad för slags funktionsnedsättning eller sjukdom?  

 Fysisk funktionsnedsättning (t.ex. Rörelsehinder, Cerebral pares, 

ryggmärgsbråck) 

 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. ADHD, ADD, autism/Asperger) 

 Annan psykiatrisk diagnos (t.ex. depression, någon typ av ångestsyndrom) 

 Intellektuell funktionsnedsättning (t.ex. utvecklingsstörning) 

 Läs-/skrivsvårigheter/dyslexi 

Långvarig sjukdom (t.ex. diabetes, allergi, astma, epilepsi) 

 Annan (t.ex. migrän, hörsel- eller synnedsättning)_____________________ 

Jag är osäker på om/vilken funktionsnedsättning jag har 

Jag har ingen funktionsnedsättning eller sjukdom 

 

 

6. Hur ofta känner du … 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

att du duger precis som du är?      

att du är nöjd med hur du ser ut?      

att du kan vara dig själv?      

 

  

 

En funktionsnedsättning betyder att man har en kroppslig, intellektuell 

(utvecklingsstörning) eller psykisk begränsning. Det kan vara i olika grad och 
påverka livet olika mycket.  
 
En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en 

sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet. 

 

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera 
fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka 
livet olika mycket. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en 
sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet. 

 

HÄLSA & LIVSSTIL 

578 av 605



9 
 

 

 

 

7. Hur brukar du känna dig en vanlig dag i skolan? 

Dra varje bild till den ruta som känns mest rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Känner mig ofta Känner mig sällan Känner mig ibland 

Trö tt 

Sjä lvsä ker 

Ledsen 

Utträ käd Mötiveräd Lugn 

Omtyckt Irriteräd 

Stressäd Gläd Orölig 

Duktig 

HÄLSA & LIVSSTIL 
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8. Hur ofta på skoldagar (måndag-fredag)… 

 Varje 

dag 

3-4 gånger  

i veckan 

1-2 gånger  

i veckan 

Mer sällan 

eller aldrig 

äter du frukost?     

*äter du skollunch?     

äter du lagad mat på kvällen (middag)?      

 

*Årskurs 8: äter du skollunch (eller på hemkunskapen)? 

 
 
9. Hur ofta äter du… 
 2 gånger varje 

dag eller mer 

1 gång 

varje dag 

Några gånger 

i veckan 

1 gång i veckan 

eller mindre 

grönsaker eller rotfrukter  

(färska, frysta eller tillagade)? 
    

frukt eller bär (färska, frysta, 

konserverade etc.)?  
    

fisk eller skaldjur (som huvudrätt, 

i sallad eller som pålägg)?  
    

kakor, choklad, godis, chips eller 

läsk?  

 

 

    

10. Vad har du för… 

Längd       cm 

Ange i hela  
centimeter 

 

Vikt       kg 

Ange i hela kg 

 

 

 

 

  

                                         Om du veta mer om hälsa och livsstil så hittar du länkar i slutet av enkäten. 
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1. Röker du cigaretter? 

 

 Nej  

 Ja, ibland 

 Ja, varje dag  

 

Om nej:  

Har du någon gång provat att röka cigaretter? 

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 

Brukar du besväras av cigarettrök? 

 

 Nej 

 Ja, hemma 

 Ja, i skolan  

 Ja, på andra platser  

 

Om ja:   

Vilken årskurs gick du i när du rökte första gången?   

   

  ______ 

   

 

Röker du på skoltid? 

 

 Nej  

 Ja 

 

Var får du tag på cigaretter? 

 

 Köper själv i till exempel butik, bensinstation, kiosk 

 Köper från någon som säljer till ungdomar  

 Från kompisar  

 Från föräldrar(vårdnadshavare) 

 Från syskon/släktingar 

 På fest 

 På annat sätt, skriv hur:______________________ 

  

TOBAK & ALKOHOL 
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Skulle du vilja sluta röka? 

 Ja, nu  

 Ja, men inte just nu 

 Nej 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Finns det någon som röker på skolområdet?   

 

 Nej  

 Elever 

 Personal 

 Andra 

 

 

 

  

Det finns bra hjälp för att sluta röka.  

 

Du kan börja med att prata med någon som stöttar dig, skolsköterskan eller 

ungdomshälsan/ ungdomsmottagningen eller genom UMO:s app som heter 

Fimpaaa! Du kan också sms:a ordet ”FRI” till 070-195 89 19, för att få 

tobaksavvänjning inom Folktandvården i Östergötland. 

TOBAK & ALKOHOL 
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3. Snusar du? 

 

 Nej  

 Ja, ibland 

 Ja, varje dag  

 

 

Om ja:  

Vilken årskurs gick du i när du snusade första gången?   

   

  ______ 
 

Snusar du på skoltid? 

 

 Nej  

 Ja 

 

  

Var får du tag på snus? 

 

 Köper själv i till exempel butik, bensinstation, kiosk 

 Köper från någon som säljer till ungdomar  

 Från kompisar  

 Från föräldrar(vårdnadshavare) 

 Från syskon/släktingar 

 På fest 

 På annat sätt, skriv hur:______________________ 

 

 

Skulle du vilja sluta snusa? 

 

 Ja, nu 

 Ja, men inte just nu  

 Nej 

 

 

 

 

 

  

Det finns bra hjälp för att sluta snusa. Det viktigaste är att du själv vill.  

Du kan börja med att prata med någon som stöttar dig, skolsköterskan eller 

ungdomshälsan/ungdomsmottagningen. Du kan också sms:a ordet ”FRI” till        

070-195 89 19, för att få tobaksavvänjning inom Folktandvården i Östergötland. 
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4. Har du någon gång druckit alkohol (räkna inte med lättöl eller svag cider)? 

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 

Om ja en/flera gånger:  

 

Vilken årskurs gick du i när du drack alkohol första gången? 

 

______ 
 

Har du druckit så mycket alkohol att du känt dig full/berusad? 

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 

Var har du fått alkohol ifrån? 

  

 Köpt själv till exempel via Internet, utomlands, på restaurang

 Köpt från någon som säljer till ungdomar  

 Från mina kompisar  

 Från mina syskon  

 Fått av mina föräldrar(vårdnadshavare) 

 På fest 

 Tagit hemifrån utan tillstånd  

 På annat sätt, skriv hur:_______________________________ 

 

Om ja flera gånger: 

Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret… 

Hur ofta har du druckit alkohol?  

 

 Aldrig 

Några enstaka gånger 

Varje månad 

Varje vecka/helg 
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Om druckit alkohol senaste halvåret: 

 

Hur många gånger har du druckit alkohol under de senaste fyra veckorna?  
 

Ingen gång  

1 gång  

2-4 gånger  

Mer än 4 gånger 

 

5. Har du blivit bjuden på alkohol av dina föräldrar (vårdnadshavare)?  

  

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 

 

 

 

 

 

6. Har du någon gång blivit erbjuden narkotika? 

 

 Nej  

 Ja, erbjuden att prova 

Ja, erbjuden att köpa 

 

Om ja: Vilken typ av narkotika (om du vet det)?  

 
 

  

Med narkotika menar vi till exempel hasch, amfetamin, marijuana och droger 

som till exempel spice. Vi menar även narkotikaklassade läkemedel som du inte 

har fått i samband med sjukvård. 

TOBAK & ALKOHOL 
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7. Har du någon gång använt narkotika? 

 

 Nej  

Ja, en gång 

Ja, flera gånger 

 

Om ja, använt en/flera gånger:  
 

Vilken typ av narkotika har du använt (om du vet det)?  

 
 

 
 
 

Vilken årskurs gick du i när du använde narkotika första gången?  
 
______  

 
 

Var har du fått narkotika ifrån?  

Köpt från någon som säljer narkotika 

Köpt från Internet  

 Från mina kompisar  

 Från mina syskon 

 På fest 

 På annat sätt, skriv hur: _______________________________  

 

 

8. Har du under de senaste två terminerna fått undervisning om… 
 
 Ja Nej Vet inte 

tobak?    

alkohol?    

narkotika?    

 

  

TOBAK & ALKOHOL 
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Endast gymnasieskolan 

 

9. Har du tagit något dopningspreparat (anabola androgena steroider) 

för att få större muskler eller för att prestera bättre i idrott? 

 

Nej 

Ja  

Vet inte  

 

10. Har du deltagit i spel om pengar (till exempel nätkasino, betting, 

spelautomater)? 

 

 Nej 

 Ja, en gång 

 Ja, några gånger 

 Ja, spelar ofta 

  

TOBAK & ALKOHOL 
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11. Vad tycker du är okej för någon som går i åttan/årskurs 2 på 

gymnasiet? 

 
 Okej Inte okej 

Att dricka ett glas alkohol någon enstaka gång   

Att dricka alkohol så att man blir berusad   

Att feströka   

Att röka varje dag   

 

 

12. Vad tror du att dina föräldrar(vårdnadshavare) tycker är okej för dig 

nu när du går i åttan/årskurs 2 på gymnasiet? 
 

 Okej Inte okej 

Att dricka ett glas alkohol någon enstaka gång   

Att dricka alkohol så att man blir berusad   

Att feströka   

Att röka varje dag   

 
 

 

 

 

  

Om du vill veta mer om alkohol, tobak och narkotika så hittar du länkar i slutet av 

enkäten 

 

 

TOBAK & ALKOHOL 
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Fysisk aktivitet är all aktivitet som får ditt hjärta att slå snabbare och som gör att du 

blir varm och ibland andfådd.  

Det kan vara vardagsmotion och träning som till exempel: snabba promenader, 

fotboll, simning, ridning, dans, styrketräning eller när man cyklar/går till skolan i 

raskt tempo. 

 

 

 

 

 

1. Har du någon fritidsaktivitet (som du gör varje vecka)? 
 

 

Gör jag 

inte 

1 gång 

per vecka 

2-4 gånger 

per vecka 

5-7 gånger 

per vecka 

Lagidrott (ex fotboll, ishockey, handboll)     

Individuell idrott i förening (ex orientering, ridning, 

kampsport) 

    

Träning på egen hand (ex promenad, jogging, gym)     

Teater, bild, spelar instrument eller sjunger i kör      

Dans     

Datorspel/TV-spel eller liknande     

Vistas i naturen/friluftsaktivitet     

Andra aktiviteter:______________________     

 

 

 

2. Hur många dagar i veckan brukar du vara fysiskt aktiv i minst en timme? 

(Räkna ihop all tid som du är fysiskt aktiv varje dag) 

 Ingen dag 

 1 dag i veckan 

 2 dagar i veckan 

 3 dagar i veckan 

 4 dagar i veckan 

 5 dagar i veckan  

 6 dagar i veckan 

 7 dagar i veckan 

 

  

SKOLA & FRITID 
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3. Hur många timmar i snitt per dag brukar du: 
  

Inte 

alls 

 

30 

min 

 

1 

tim 

 

 2 

tim 

 

3 

tim 

 

4 

tim 

 

5 

tim 

 

6 

tim 

 

7 tim  

eller mer 

Spela tv-, data- eller mobilspel         

Använda sociala medier (ex 

snapchat och instagram) 

       

Se på film, serier, tv-program 

eller videoklipp (ex. Youtube)? 

       

Använda digitalt verktyg (ex 

surfplatta eller dator) för 

skolundervisning och läxor? 

       

Söka information eller läsa 

tidningar på internet 

      

 

4. Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig eller lagt ut känsliga 

bilder/filmklipp på sociala medier?  

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger  

 Jag har aldrig använt sociala medier  

 

5.  Har det hänt att någon mot din vilja sökt kontakt med dig på sociala 

medier för att prata om sex?  

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Jag har aldrig använt sociala medier  

  

6. Har det hänt att du har ångrat bilder eller kommentarer som du har lagt 

ut på sociala medier?  

 

 Nej  

 Ja, en gång 

 Ja, flera gånger 

 Jag har aldrig använt sociala medier  

  

SKOLA & FRITID 
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7. Hur ofta upplever du detta i skolan?  
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Att du har arbetsro på lektionerna      

Att du ger upp när skoluppgifterna är svåra      

Att det är bra stämning      

Att du behandlas rättvist av lärarna      

Att lärarna ser vad du är bra på      

Att lärarna ger dig stöd och hjälp att utvecklas      

 

8. Hur mycket kan du vara med och påverka i din skola?  

 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Ganska lite 

 Väldigt lite 

 Vill inte påverka 

9.  Hur skulle det kännas att vända sig till någon av dessa om du får något 

problem eller bekymmer? 

Dra varje bild till den ruta som känns mest rätt.  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Skulle kännas lätt att 

vända sig till 
Vet inte Skulle kännas svårt att 

vända sig till 

Ungdoms 

hälsa/ 

mottagning 

Lärare/ 

Mentor 

Annan skol-
personal 

(T.ex. personal 
på fritidsgård/ 

kafeteria) 

Elevhälsan 
på skolan  

( ex 
kurator/skol- 

sköterska) 

Tränare/ 

Ledare på 
fritiden  

Rektor  
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10. Hur ofta känner du dig trygg? 
 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

I skolan      

Hemma       

 

Om aldrig/sällan/ibland otrygg i skolan och/eller hemma:  

Skulle du vilja berätta om vad som får dig att känna dig otrygg? 
 

 

 

 

Till aldrig/sällan/ibland trygga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Har du skolkat någon gång i högstadiet/gymnasiet? 

Nej, aldrig 

Ja, någon enstaka gång 

Ja, några gånger per termin 

Ja, några gånger i månaden  

Ja, några gånger i veckan 

 

  

SKOLA & FRITID 

Tänk på att vi inte kommer att kunna koppla ditt svar till dig. 

Om du behöver stöd eller hjälp så kan du ta kontakt med skolsköterskan, 

kuratorn, ungdomshälsan/ungdomsmottagningen eller någon annan 

person som du litar på. 

 

Med skolk menar vi ogiltig frånvaro ifrån skolan, under hela dagar eller 

enstaka lektioner, oavsett skäl.  
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12. Har du blivit mobbad under denna termin?  

 

 Nej 

 Ja, av elever 

 Ja, av personal 
 

Om ja: Har du fått hjälp?  

 Ja, av skolpersonal  

 Ja, av familj eller släkt 

 Ja, av vänner 

Ja, av någon annan 

Nej 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Med mobbning menas upprepade kränkningar under en längre tid. Mobbning 

kan vara både fysisk och psykisk. Det kan exempelvis handla om utfrysning, 

hot, ryktesspridning eller våld i olika former.  

Mobbning kan finnas i skolan, på fritiden eller på nätet. 

 

SKOLA & FRITID 

Du har rätt att få hjälp och stöd om du (eller någon du känner) är utsatt för mobbning. 

Om du redan har berättat för skolpersonal och inget händer så kan du kontakta Barn- 

och elevombudet vid Skolinspektionen. Kontaktuppgifter och länk till hemsida finns i 

slutet av enkäten. 
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1. Hur trivs du med: 

 Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Ganska 

dåligt 

Mycket 

dåligt 

Kompisar     

Fritiden     

Familjen     

Din skola     

Ditt bostadsområde     

Din hemstad     

 

2. Hur mycket litar du på…     

  Mycket Ganska 

mycket 

Ganska 

lite 

Lite 

andra människor?      

din egen förmåga att klara av saker ?      

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur mycket kan du vara med och påverka i din hemstad/kommun?  

 

 Väldigt mycket 

 Ganska mycket 

 Ganska lite 

 Väldigt lite 

 Vill inte påverka 

 

4. Vill du vara med och påverka olika saker i din hemstad/kommun? 

 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

 

 

Kommunen har hand om till exempel skola, idrottsanläggningar, fritidsgårdar och 

parker. Alla som bor i en kommun ska kunna vara med och påverka hur saker och ting 

ska vara i kommunen. Det sker huvudsakligen genom att rösta i val men det går även 

att vara delaktig på andra sätt.  

 

 

LIVET & FRAMTIDEN 
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Om ja:   

Hur skulle du kunna tänka dig att framföra dina förslag om 

kommunen? 

 Kan jag 

tänka mig 

Vill jag 

Inte göra 

 

Vet inte 

Via ett politiskt parti/ungdomsförbund    

Via förening eller organisation    

Via internet/sociala medier    

Via en tjänsteperson eller politiker    

Via elevråd/elevkår på min skola    

 

 

5. Hur intresserad är du av följande: 

 Väldigt 

mycket 

Ganska 

mycket 

Ganska 

lite 

Inte 

alls 

Politik     

Samhällsfrågor i allmänhet     

Vad som händer i andra länder     

 

 

6. Om det var val idag och du fick rösta – skulle du rösta? 
 

 Ja, helt säkert  

 Ja, troligen 

 Nej, troligen inte 

 Nej, absolut inte 

  

LIVET & FRAMTIDEN 
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7. Hur ser du på din framtid? 

 

 Mycket positivt  

 Ganska positivt 

 Ganska negativt 

 Mycket negativt 

 

 

8. Vad tycker du är viktigast för att du ska trivas i din kommun i framtiden? 
Markera högst sex alternativ.  

 
 
 

 

  

  

 Möjlighet till arbete   

 Möjlighet till fortsatta studier   

 Tillgång till hälso- och sjukvård och annan samhällsservice 

 Utbud av affärer och företag 

 Utbud av fritidsaktiviteter och nöjesliv  

 Trygga bostadsområden och allmänna platser 

 Närhet till natur/naturupplevelser 

 Bra miljö för barn att växa upp i   

 Möjlighet att resa inom kommun och län  

 Att kommunen värnar om miljö och klimat 

 Att alla har samma värde och respekt 

 Att invånarna litar på varandra 

 Att invånarna litar på samhällsservice (som skola och socialtjänst), polis och 

rättsväsende  

 Att invånarna har hög delaktighet och stort inflytande i kommunens 

utveckling   

 God sammanhållning och många mötesplatser för umgänge och integration 

 Annan anledning: 

LIVET & FRAMTIDEN 
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9. Vill du hjälpa till att tolka resultatet på en fråga från förra årets enkät? 

 Ja (du kommer att få se en bild av hur ungdomar svarade på en fråga i förra årets enkät)  

 Nej 

 

Om ja grundskolan:  

Den här bilden visar att andelen stressade elever är hög i grundskolan. 

 

 

  

Vad tror du att stressen kan bero på? 

 

 

 

 

Vad tror du behövs för att minska stress i skolan och samhället? 
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Om ja gymnasieskolan: Den här bilden visar att andelen gymnasieungdomar 

med god hälsa har minskat de senaste fem åren 

                

 

Vad tror du att minskningen kan bero på? 

 

 

 

 

Vad tror du behövs för att den negativa utvecklingen ska vända? 
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Utvärderingsfråga till alla: 

10. Har vi missat någon fråga som är viktig för dig eller har du 

andra synpunkter på enkäten?  
 

 

 

 

Tryck på knappen "Skicka" för att skicka in dina svar.  

BAKGRUND 
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Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! 

 

Om du vill veta mer: 

 

Hälsa och livsstil 

www.umo.se 

http://www.1177.se/Ostergotland/Tema/Halsa/ 

http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Stress/ 

https://elev.skolinspektionen.se/sv/ 

www.drugsmart.com 

 

Mobbning 

Berätta alltid för någon som du litar på om du eller någon du känner är utsatt för mobbning. 

Om du redan har berättat för skolpersonal och inget händer så kan du kontakta Barn- och 

elevombudet vid Skolinspektionen via beo@skolinspektionen.se 

 

För frågor och kontakt angående undersökningen du just svarat på: 

http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Ungdomsenkat  
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Kommunstyrelsen  

 
 

e-förslag: discgolfbana (frisbeegolfbana) i Finspång 

 
Sammanfattning 

Adam Qvarfordt har lämnat in ett e-förslag om att kommunen ska tillskapa en 
frisbeegolfbana i anslutning till Arena Grosvad. E-förslaget stöds av 32 personer.  
Förvaltningen har utrett förslaget i nära samarbete med de aktiva som själv har 
haft flera väldokumenterade idéer kring utformningen. Förvaltningens 
bedömning beskrivs nedan. Kostnaden för att anlägga en bana bedöms uppgå till 
270 000 kronor. Till detta kommer ett visst sköteselbehov som beräknas kosta 
25 000 kronor per år. Finansiering är möjlig inom ramen investeringsbudgetens 
anslag för offentliga miljöer för anläggandet och skötselkostnaden ryms inom 
fritidsbudgetens anslag. Förvaltningen föreslår att e-förslaget ges ett positivt 
svar. 
 
Bakgrund 

Adam Qvarfordt skriver i sitt e-förslag:  ”Discgolf är en sport som vuxit snabbt 
på sistone och fortsätter att växa allt mer. Finspångs skogar vore den perfekta 
platsen för en naturskön bana. Då många som utövar sporten gärna reser för att 
prova nya banor skulle Finspång få fler besökare utifrån. Alla spelare från 
Finspång tvingas åka till grannkommunerna som redan har en eller fler banor.” 
 
Den politiska majoriteten i kommunstyrelsens presidium har som vägledning 
inför utredningen av förslaget varit positiv med utgångspunkt i att förslaget 
innebär ett sätt att stimulera spontanidrottandet utan stora kostnader för den 
enskilde.  
 
Förvaltningens utredning och bedömning 

Förvaltningen har utrett förslaget och vill redovisa följande bedömning: 
Anläggandet av en Discgolf/Frisbeegolfbana bedöms som både möjlig till 
relativt rimliga kostnader och som en attraktion som ytterligare förstärker 
Finspångs utbud för idrott, lek och rekreation. Dessutom torde den attrahera 
såväl mer tävlingsinriktade utövare samtidigt som den erbjuder människor i olika 
åldrar – barnfamiljer, ungdomar, ”leksugna” vuxna utan tävlingsambitioner med 
flera - ett alternativ till annan motion och främja utevistelse. 
 
Placeringen av banan föreslås ske i ett område norr om och i nära anslutning till 
Arena Grosvad på mark som idag består i huvudsak av öppna fält (se karta). 
Marken ägs av Finspångs kommun.  
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Placeringen av banan på denna plats förstärker området med ytterligare 
attraktivitet och betonar områdets karaktär som kommunens och tätortens 
centrala plats för idrotts- och fritidsaktiviteter. Bedömningen är att förslaget och 
placeringen bidrar till en fortsatt positiv utveckling av området. 
 
Banan innebär en utformning med 18 discgolfbanor/hål med varierande längd. 
Anläggandet innebär investeringar i discgolfburar, utkastplatser, skyltning och 
vissa avgränsande markeringar i enkel form, papperskorgar och ett antal 
parkbänkar som rast/viloplatser. Till detta kommer kostnader för själva 
anläggandet i form av markarbeten, vilket inte handlar om några större ingrepp, 
samt viss röjning av vegetation. Banans längd är totalt ca 3,5 km med den 
sträckning som i beredningsfasen diskuterats med de aktiva och förslagsställaren. 
Den slutliga utformningen och placeringen av hålen kommer att ske i samarbete 
med de aktiva som ligger bakom e-förslaget så att banan blir så bra som möjligt. 
 
En naturvårdsbedömning har skett av området som inte visar på några hinder för 
anläggandet. Visst skydd mot trädskador kommer att genomföras. Bygglov 
erfordras ej. 
 
Kostnadsbedömningen för anläggandet uppgår till 270 000 kronor. 
Finansieringen av banan föreslås ske inom investeringsbudgetens anslag för 
”Offentliga miljöer”. Ett visst skötselbehov finns såsom underhåll av bänkar, 
soptömning och viss markskötsel. Kostnaden för detta beräknas till 25 000 
kronor per år. Detta bedöms rymmas inom fritidsbudgetens drift. 
 
Vid ett snart och positivt beslut är bedömningen att anläggningen bör kunna 
anläggas så att den kan tas i bruk till sommaren 2020. 
 
Då detta är ett inkommet e-förslag betyder det att både förslaget och ekonomin 
behöver behandlas och beslutas i kommunfullmäktige. Detta skiljer sig i detta 
fall mot de gånger kommunstyrelsen på delegation fattar beslut om att anslå 
medel inom ramen för den av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsbudgeten. 
 
Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att tillstyrka förvaltningens förslag om att anlägga en frisbeegolfbana 
enligt ovanstående beskrivning inom en kostnadsram om 270 000 kronor 

2. Att finansiering sker inom investeringsbudgetens anslag för ”Offentliga 
miljöer” och att den årliga skötselkostnaden belastar fritidsbudgeten 

3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från 
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt  

4. Att meddela förslagsställaren om beslutet. 
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Discgolf i Finspång 

Sammanfattning 

En discgolfbana saknas i Finspång. 

Beskrivning 

Discgolf är en sport som vuxit snabbt på sistone och fortsätter att växa allt mer. 
Finspångs skogar vore den perfekta platsen för en naturskön bana. 
Då många som utövar sporten gärna reser för att prova nya banor skulle Finspång få fler besökare utifrån. 
Alla spelare från Finspång tvingas åka till grannkommunerna som redan har en eller fler banor. 

 

Förslagsställare 

Adam Qwarfordt  

Startdatum 

2019-08-19 

adam.qwarfordt@outlook.com 

 

Onlineunderskrifter 
 Nr. Namn Datum Kommentar 

 1 
Adam 

Qwarfordt 

2019-

08-19 
 

 2 
Robin 
Levander 

2019-
08-19 

Mycket bra förslag! Vi är många utövare från Finspång som åker till frisbeegolfbanor 
i närliggande kommuner i Östergötland/Närke/Södermanland.  
Discgolf finns i alla kommuner i Östergötland men tyvärr ännu inte i Finspång. 

 3 
Niklas 
Lindbderg 

2019-
08-19 

Precis som beskrivningen säger. Hade varit trevligt att kunna spela på hemmaplan! 

 4 Ola Pynnönen 
2019-
08-19 

 

 5 Markus Rautio 
2019-
08-19 

 

 6 
Mattias 
Hagström 

2019-
08-19 

 

 7 
Matthias 
Karlsson 

2019-
08-19 

 

 8 
Evelina 
Lindberg 

2019-
08-19 

 

 9 
David 
Andersson 

2019-
08-19 

 

 10 Pontus Almen 
2019-
08-19 

 

 11 
Jonas 
Karlsson 

2019-
08-19 

 

 12 Ida Rydberg 
2019-
08-19 

 

 13 
Johan 
Helgesson 

2019-
08-19 

 

 14 Iain Anderson 
2019-
08-19 

Fantastiskt bra förslag med begränsad kostnad dessutom 

 15 Kenny Jakku 
2019-
08-19 

Ja det är verkligen på tiden att vi iaf får en discgolfbana i Finspång,  
med tanke på alla perfekta platser som finns i de olika parkerna osv.  
Och vad kan ett stålrör med ett gäng kedjor kosta liksom?  
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 Nr. Namn Datum Kommentar 

Det skulle ju curtan eleverna kunna fixa ett gäng. 

 16 Isak Wincent 
2019-
08-20 

 

 17 
Malin 
Fritiofsson 

2019-
08-20 

 

 18 Eija Rautio 
2019-
08-20 

Bra förslag! 

 19 
Karl-Simon 
Sundell 

2019-
08-20 

 

 20 
Tomas 
Gunnarsson 

2019-
08-20 

 

 21 Emilia Rickard 
2019-
08-21 

 

 22 Tobias Lindros 
2019-
08-21 

 

 23 Anna Rautio 
2019-
08-21 

 

 24 
Mathias 
Fredriksson 

2019-
08-22 

 

 25 Hampus Helin 
2019-
08-26 

 

 26 Marie Helin 
2019-
08-26 

 

 27 Emil Gjein 
2019-
08-26 

 

 28 
Martin 
Gottleben 

2019-
08-26 

 

 29 Evelina Wall 
2019-
08-26 

 

 30 
Artiom 
Tchernov 

2019-
08-26 

 

 31 
Mathew 
Johansson 

2019-
08-26 

 

 32 Tobias Wåhlin 
2019-
09-02 
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