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Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 
Hugo Andersson (C) 
Inge Jacobsson (M) 
Frida Granath (S) 
Jonny Persson (S) 
Bertil Senestad ersätter Jan-Erik Heintze (S) 
Kristin Andersson (KD) §§ 283, 305 
Britt-Marie Jahrl (S) ersätter Kristin Andersson (KD) §§ 284-304,306-307 
Carl-Gustaf Mörner (M) 
Nathalie Pettersson (SD) ersätter Torgny Maurer (SD) 
Kai Hallgren (SD) 
Stefan Carlsson (V) 
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Innehållsförteckning 

 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2021-§ 283 
  
Delårsuppföljning av prioriterade uppdrag 2021 2021-§ 284 
  
Revidering av arbetsmarknadsstrategi 2021-§ 285 
  
Medborgarförslag - ny högstadieskola 2021-§ 286 
  
Ansökan om medel för arbete med vision 30/35 – ökad service 
och kommunikation för utbildnings- och 
samhällsbyggnadsområdet 

2021-§ 287 

  
Ansökan digitaliseringsmedel - administrationssystem 
Kulturskolan 

2021-§ 288 

  
Riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2021 2021-§ 289 
  
Årsredovisning 2020 och revisionsberättelse 2020 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

2021-§ 290 

  
Delårsrapport tertial 2 2021 2021-§ 291 
  
Uppföljning enligt kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
sektor vård och omsorg 

2021-§ 292 

  
Verksamhetsbidrag till BRIS region Öst, 2022 2021-§ 293 
  
Utökning av valdistrikt i tätorten 2021-§ 294 
  
Landsbygdsutvecklingsmedel - Riktad satsning till ideella 
föreningar 

2021-§ 295 

  
Skattesats 2022 2021-§ 296 
  
Strategisk plan 2022-2024 och budget 2022 2021-§ 297 
  
Prioriterade uppdrag 2022 2021-§ 298 
  
Svar på motion Integrationsplikt i Finspång kommun 2021-§ 299 
  
Subventionerade hyror, bostad med särskild service LSS 2021-§ 300 
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Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA - Bränntorp 2021-§ 301 
  
e-förslag: multiskidbana Grosvad 2021-§ 302 
  
Medborgarförslag - öppna en fritidsgård vid Hårstorp 2021-§ 303 
  
Ansökan digitaliseringsmedel – modernisera och digitalisera 
undervisning i kulturskolan 

2021-§ 304 

  
Informationsärenden 2021-§ 305 
  
Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna 2021-§ 306 
  
Delgivningar 2021-§ 307 
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2021-§ 283 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att ärendet Prioriterade uppdrag 2022 
läggs till föredragningslistan och att informationspunkten Förbifart Finspång 
utgår från dagens möte. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att till föredragningslistan lägga ärendet Prioriterade uppdrag 2022 
2. Att informationspunkten Förbifart Finspång utgår från dagens möte 
3. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2021-§ 284   Dnr: KS.2020.1030 
 
Delårsuppföljning av prioriterade uppdrag 2021 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen har gjort en delårsuppföljning av de prioriterade uppdragen som 
fastställdes 2020-11-25. (Dnr: KS.2020.1030-3). Uppdragen är sammanställda 
och sorterade efter de områden som utgjorde indelningen i beslutet.  
  
Informationen är hämtade från uppföljningen på övergripande nivå i kommunens 
verksamhetssystem Stratsys. Förvaltningen rapporterar löpande på dessa 
uppdrag. Under varje uppdrag framgår vilken del av förvaltningen och 
vilken/vilka handläggare som handlagt de olika uppdragen. Här framgår också 
den procentuella progressionen av det prioriterade uppdraget.  
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna uppföljningen av de prioriterade uppdragen 2021 

 
- - - - - 
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2021-§ 285   Dnr: KS.2017.0370 
 
Revidering av arbetsmarknadsstrategi 

Beskrivning av ärendet 
Lärandeberedningen fick på kommunfullmäktige 2017-04-26 i uppdrag att 
revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars 
anställningsbarhet. Uppdraget har förlängts vid två tillfällen. 
Förslaget på arbetsmarknadsstrategi följer Finspångs kommuns vision och 
målsättningar. För att ge en bakgrund av arbetsmarknaden beskrivs Finspång 
som en del av regionen, den nationella arbetsmarknadspolitiken samt ett stycke 
kring coronapandemin, då den kan ha viss påverkan på arbetsmarknadsstrategin. 
Strategin beskriver ett nuläge för Finspångs kommun med underlag från statistik.  

De övergripande strategier som ingår i arbetsmarknadsstrategin är samverkan 
internt och externt, enklare vägar till jobb samt främjande av företagande. Utöver 
befintlig samverkan finns det ett behov av att skapa ett kompetensforum, för att 
ha en tät samverkan mellan kommunen, näringslivet och andra relevanta aktörer. 
En del i att minska arbetslösheten är att skapa enklare vägar till jobb för personer 
som står utanför arbetsmarknaden. Finspångs kommun ska även verka 
långsiktigt för att fler personer startar företag genom att underlätta för 
företagande och nyetablering av företag samt främja socialt företagande. 
Det finns grupper som har särskilt svårt att komma in i arbetslivet, oavsett 
konjunktur. Därför finns det i arbetsmarknadsstrategin strategier riktade mot 
särskilda grupper såsom ungdomar, nyanlända och personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Juridiska och ekonomiska konsekvenser 
Bedömningen är att ingen del av strategierna ger juridiska konsekvenser. Nedan 
omnämns de strategier där förvaltningen bedömt att de kan ge ekonomiska 
konsekvenser. 
Samverkan internt och externt 
Vi ser inga direkta ekonomiska konsekvenser av förslaget. Dock skulle en högt 
satt ambitionsnivå i efterföljande handlingsplan kunna ge ökade kostnader. 
Enklare vägar till jobb 
Bedömningen är att förslaget kommer att ge ökade kostnader, i alla fall initialt, 
beroende på ambitionsnivå och modell för genomförande. Det skulle rimligtvis 
innebära en utökning av tjänster med målet att successivt höja kompetensen hos 
de personer som anställs. Handledning och kompetenshöjande insatser skulle 
även kunna innebära ökade kostnader. 
Främjande av företagsamhet 
 Att erbjuda ändamålsenlig mark för etablering och utveckling av företag skulle 
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ge ökade kostnader initialt i form av arbete med detaljplan och 
exploateringskostnader. När marken säljs förväntas den initiala kostnaden tas 
igen. Det innebär dock ökade kostnader för drift. 
Punkten att erbjuda väl utbyggd infrastruktur för pendling skulle ge ökade 
kostnader om det innebär nya vägar, cykelvägar, busshållplatser, parkeringar 
mm., vilket i sin tur även ger ökade driftskostnader. 
En utveckling av nya digitala tjänster ger ökade kostnader initialt. Förväntan är 
att digitaliseringen ger effektiviseringsvinster inom verksamheterna och 
därigenom möjlighet att ta igen den initiala kostnaden på sikt. 
Gällande att främja och öka kommunens kunskap om socialt företagande skulle 
det förmodligen innebära en ökad kostnad initialt, i form av stödjande insatser. 
Ungdomar 
Beroende på ambitionsnivå så kan förslagen innebära utökade kostnader, till 
exempel om studie- och yrkesvägledningen skulle förstärkas. 
Nyanlända 
Modersmålsstöd för barn i förskolan skulle innebära en utökad kostnad. 
Beroende på ambitionsnivå skulle även andra delar inom området kunna 
innebära ökade kostnader, till exempel om man inför språkpraktik eller 
språkhandledare. Fördjupad studie- och yrkesvägledning till nyanlända flickor 
och pojkar skulle förmodligen innebära utökad kostnad i form av utökad resurs. 
Personer med funktionsnedsättning 
Sysselsättning och arbetsinriktat stöd/ha tillgång till meningsfull sysselsättning 
med sikte på arbetsmarknaden skulle kunna innebära en kostnadsökning. 
 
 
Yrkanden 
Kai Hallgren (SD) yrkar på ett tillägg – att integrationsplikt skall ingå som en del 
i Arbetsmarknadsstrategin. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar, med instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M), avslag 
till Kai Hallgrens (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden tar först upp Kai Hallgrens (SD) tilläggsyrkande och ställer det på 
bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut, och att 
kommunstyrelsen bifaller det förslaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 
1. Att anta arbetsmarknadsstrategi enligt lärandeberedningens förslag 

daterat 2021-08-17 
 

2. Att beakta arbetsmarknadsstrategins ekonomiska konsekvenser i 
framtida budgetarbete 

 
3. Att upphäva nuvarande arbetsmarknadsstrategi beslutad av 

kommunfullmäktige 2011-03-30 § 73 
 

4. Att förklara lärandeberedningens uppdrag avslutat 
 

Reservation 
Kai Hallgren och Nathalie Pettersson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 
- - - - - 
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2021-§ 286   Dnr: KS.2020.1289 
 
Medborgarförslag - ny högstadieskola 
Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag till Finspångs kommun, som handlar om 
att bygga en ny högstadieskola. I dialog med förslagsställaren har sektor 
utbildning försäkrat sig om att förslaget är korrekt uppfattat. Sektor utbildning 
har genomfört en översyn av Finspångs skolstruktur (dnr KS.2019.1207), vilket 
svarar mot medborgarförslagets intention. Översynen beskriver en ombyggnad 
av Grosvadsskolan för kapacitet att ta emot ett ökat antal elever samt 20 elever i 
grundsärskolan årskurs 7-9 och ett uppförande av en ny grundskola årskurs f-6 
med tillhörande grundsärskola årskurs 1-6. Därigenom frigörs även utrymme på 
Nyhemsskolan för att ta emot flera elever i grundskolan årskurs 7-9. 
Finspångs utvecklingsmål om 30 000 invånare år 2035 kommer att medföra att 
vi behöver bygga nya skolor och förskolor i kommunen och då kan det även bli 
aktuellt med en ny skola för årskurs 7-9. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 
 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
- - - - - 
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2021-§ 287   Dnr: KS.2021.0792 
 
Ansökan om medel för arbete med vision 30/35 – ökad service 
och kommunikation för utbildnings- och 
samhällsbyggnadsområdet 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommuns vision och mål betonar den attraktiva kommunen. Vi har i 
och med Vision 30/35 en ambition att Finspång ska bli en av Sveriges mest 
framgångsrika och spännande platser. Visionen innebär bland annat att 
Finspångs skolor är bäst i regionen, att Finspång präglas av innovation och är en 
attraktiv boendeort för alla medborgare i regionen. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom näringslivsrådets 
tillväxtmål och infört dessa i de styrande strategiska dokumenten där Finspång 
ska arbeta för att öka antalet kommuninvånare till 30 000 år 2035. 
 
I den strategiska inriktningen för en attraktiv och levande boendekommun finns 
tio fokusområden som är avgörande för att lyckas. Utveckling sker dagligen för 
att möjliggöra dessa fokusområden. Dock har några av dessa områden behov av 
ytterligare samverkan och stöd för att lyckas möjliggöra den utveckling som 
behövs för att möta framtidens krav och för att höja kommunen service och 
kvalité: 

• Fokus på barn och ungdomar - framtiden skapar vi redan idag 

• Fokus på ett Finspång som kännetecknas av livskvalitet, medskapande 
och ett starkt näringsliv 

• Fokus på trygghet, delaktighet och samarbete 
För att möjliggöra dessa områden ansöker ledningsstaben om medel till en resurs 
i form av kommunikationsstöd för utbildningssektorn och 
samhällsbyggnadssektorn utveckling inom service, bemötande och korrekt 
kommunikation. En resurs som kommer att arbeta i våra webbplattformar, ta 
fram ny information som idag saknas, skapa bra informationsmaterial och 
marknadsföra Finspångs verksamheter inom utbildningssektorn för att öka 
attraktiviteten. Vi gör så otroligt mycket bra inom vår våra verksamheter, det 
behöver vi också kommunicera.  
 
Kommunikationsstödet ska fungera som en operativ länk för att utveckla den 
kommunikation som utbildningssektorn och samhällsbyggnadssektorn är i behov 
av, så att vi på ett effektivt sätt tillsammans synliggör och arbetar mot visionen 
om att bli en av Sveriges mest framgångsrika och spännande platser.  
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Förväntningarna på korrekt, tillgänglig och enkel kommunikation är idag en 
självklarhet för både befintliga som potentiella medborgare. Här brister vi idag 
då vår information och kommunikation behöver vara proaktiv till 
vårdnadshavare, elever, näringsliv och företag. Korrekt information behöver 
finnas tillgänglig på våra webbplatser och den behöver vara aktuell. 
Kommunikationsresurs kommer därför att stödja utbildningssektorn samt 
samhällsbyggnadssektorn med att utveckla, uppdatera och underhålla deras 
information till våra medborgare.  
 
Kommunikationen till elever och vårdnadshavare behöver bli enklare, det har 
senaste åren visat tydligt i och med pandemin. Det ska vara enkelt att komma i 
kontakt med varandra och hitta korrekt information. Finspång är en attraktiv 
plats att leva och bo i, en plats där vi vill att våra medborgare väljer ortens 
förskolor och skolor, där våra ungdomar utvecklas, stannar kvar och ser en 
framtid i. Det behöver vi kommunicera och möjliggöra. Först då kan vi skapa 
den framtid som vi redan idag skapar för våra barn, ungdomar och 
vårdnadshavare. Resursen kommer därför, tillsammans med utbildningssektorn, 
att arbeta fram proaktiv och korrekt kommunikation, tydliga kontaktvägar och 
processer och digitala tjänster. Vi ska informera genom tydliga kanaler, det ska 
vara enkelt att vara elev och vårdnadshavare i Finspångs skolor, då kan vi 
tillsammans skapa framtidens Finspång. 
 
Kommunikationsresursen kommer även att stödja samhällsbyggnadssektorn 
genom att ta fram trygghetsskapande kommunikation, öka kommunikationen och 
ge bättre service genom korrekt och tillgänglig kommunikation. Delaktighet till 
våra medborgare och företagare behöver förenklas och här har sektorn behov av 
att ta fram information som idag saknas på vår webbplats, det behöver bli 
enklare processer och fler digitala tjänster. Det kommer resursen att arbeta fram 
tillsammans med sektorn. 
 
Projektet för att utveckla kommunens behov beräknas pågå från 1 oktober 2021 
till den siste december 2023. Beräknad kostnad för 2021 är 500 000 kronor, för 
2022 400 000 kronor samt 500 000 kronor för 2023.  
 
Av avsatta medel för arbete med vision 30/35 finns för närvarande 800 000 
kronor för år 2021. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 300 000 kronor 
kvar för 2021.  
 
Av avsatta medel för arbete med vision 30/35 finns för närvarande 400 000 
kronor kvar för år 2022 samt 1 000 000 kronor kvar för 2023. Vid beviljade av 
ovan sökta belopp finns 0 kronor kvar för 2022 samt 500 000 kronor kvar för 
2023. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja ledningsstaben medel till en resurs i form av 

kommunikationsstöd för utbildningssektorn och 
samhällsbyggnadssektorn till utveckling inom service, bemötande och 
korrekt kommunikation i ett projekt från 1 oktober 2021 till den siste 
december 2023. 

2. Att finansiering sker med medel från Arbete med vision 30/35 fördelat 
enligt följande: 
500 000 kronor år 2021,  
400 000 kronor år 2022, 
500 000 kronor år 2023 

 
- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 13 (44)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-§ 288   Dnr: KS.2021.0618 
 
Ansökan digitaliseringsmedel - administrationssystem 
Kulturskolan 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
 
Sektor utbildning har bytt elevhanteringssystem och arbetar numer i Tieto 
education. Den gamla modulen Procapita som kulturskolan varit ansluten till har 
fasats ut och vi behöver ett nytt system som är kompatibelt med Tieto edu. För 
att möta upp framtidens krav på digitala verktyg har vi med hjälp av Tieto 
beslutat oss för att använda en modul som heter Speedadmin. Den är kompatibel 
med Tieto edu och är speciellt framtagen för musik-/kulturskoleadministration. 
Systemet är användarvänligt och förenklar vår administration vad gäller 
schemaläggning, GDPR-säkerhet, elevfakturering, inventarieregister mm.  
 
Systemet förenklar kommunikationen med våra brukare som med hjälp av en app 
och websida som hela tiden får aktuell information om vår verksamhet. 
Frånvaro, schemaändringar mm kommuniceras med en automatisk mailfunktion 
som sparar tid och ger en säkrare kommunikation. En pedagogisk vinning är att 
Speedadmin innehåller en digital undervisningsfunktion med t ex 
lektionsplanering, undervisningsmaterial och en anpassad del för 
webundervisning med minimal eftersläpning, vilket möjliggör musikaliska 
samspel digitalt.  
 
Vi ansöker om totalt 120 000 kr i investeringsmedel fördelat på: 

• Integration från grundskola    4 000 kr 
• Integration gymnasium    4 000 kr 
• Webmodul för BankID    5 000 kr 
• Webmodul elevregister  59 000 kr 
• Webmodul integration mot navet  15 000 kr 
• Övergång procapita till Speedadmin 24 000 kr 
• Resor, logi och traktamente för utbildning   9 000 kr 

 
Övergången till Speedadmin kommer att göras under höstterminen 2021 och 
utbildning i det nya systemet sker med hjälp av Tieto enator. 
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Totalt finns avsatt 750 000 kronor i investeringsmedel för digitalisering, för 
närvarande finns 423 000 kronor kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa 
(120 000 kronor) återstår 303 000 kronor. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för ett nytt 

administrationssystem till Kulturhuset under år 2021 
 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 
summan 120 000 kronor 

- - - - - 
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2021-§ 289   Dnr: KS.2021.0004 
 
Riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2021 

Beskrivning av ärendet 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det 
vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten 
enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar 
alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. 
Händelser under augusti: 
Under månaden fortsatte aktiemarknaderna att gå starkt efter riktigt starka 
bolagsrapporter för årets andra kvartal. Stockholmsbörsen steg med 0,5% under 
månaden (+7,5% i juli). 
 
Max andel aktier är oförändrad mot föregående månad och kan nu som mest 
uppgå till 40%. Marknadsvärdet för kommunens pensionsplaceringar uppgår i 
slutet av månaden till ca 70 mnkr, en ökning med 0,9% sedan i juli. 
 
Förändringar i portföljen: 
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Under 
månaden har lite mer aktier köpts till portföljen: 
 

 
 
Resultat och prognospåverkan: 
Hittills i år har marknadsutvecklingen varit positiv för kommunens 
pensionsmedelsportfölj jämfört med förra året då pandemin orsakade stora 
reaförluster. Fram till tertial 2 har kommunen kunnat öka andelen aktier igen, de 
försäljningar som gjorts har dock inte medfört några större reavinster eller 
reaförluster. Från årsskiftet till slutet av augusti har portföljen ökat i värde med 
3,5 mnkr. Värderingen vid kommande försäljningar och vid bokslutet är helt 
avgörande av marknadens uppgång och fall, vilket gör att stor prognososäkerhet 
föreligger. 
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Fördelning av portföljen vid slutet av augusti: 
 

 
 
 
Efter beslut i kommunfullmäktige att gå vidare med försäkringslösning för 
förmånsbestämda pensioner har förvaltningen tagit in en offert från Skandia som 
har beslutats på kommunstyrelsemötet i augusti. Förslaget innebär att hela 
pensionsportföljen löpande kommer att säljas av under hösten, vilket då medför 
resultatpåverkande poster i form av reavinster eller förluster på finansenheten. 
Den engångskostnad som kommunen kommer att betala (ca 21 mnkr) vid en 
försäkringslösning, kommer att påverka 2021 års resultat på finansenheten.  
 
Förändringen kommer dock att sänka framtida kostnader tack vare en trygg 
förvaltning av pensionsmedlen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2021 

- - - - - 
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2021-§ 290   Dnr: KS.2021.0324 
 
Årsredovisning 2020 och revisionsberättelse 2020 - Stiftelsen 
Häfla hammarsmedja 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2020.  
 
Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen för verksamhetsåret 2020. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020 samt att årsredovisning och revisionsberättelse 
läggs till handlingarna. 

- - - - - 
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2021-§ 291   Dnr: KS.2020.1248 
 
Delårsrapport tertial 2 2021 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar i den senaste prognosen med en 
starkare skatteunderlagstillväxt för 2021 än i tidigare beräkning. 
Skatteunderlagets nivå för efterföljande år ligger ungefär i linje med den tidigare 
prognosen.  
Kommunens budgeterade resultat för 2021 är 14,8 mnkr. Prognosen för helåret 
visar ett resultat om 24,8 mnkr, en avvikelse mot budget med 10,0 mnkr. 
Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen bedöms 
klara balanskravet för 2021. Kommunens resultat per sista augusti är 75,7 mnkr 
vilket är 34,9 mnkr högre än samma period föregående år. 
Större delen av överskottet i årsprognosen beror på ökade skatter och statsbidrag 
(15,3 mnkr) och att hemtjänstvolymerna inte ökat enligt förväntningarna (11 
mnkr). För pensioner och löneskatt prognostiseras ett underskott jämfört med 
budget om 22,4 mnkr. Kostnaderna beräknas öka för övergång till en 
försäkringslösning gällande förmånsbestämd ålderspension. Sektor social 
omsorg prognostiserar ett underskott inom försörjningsstöd och för köpta platser 
för placering med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). 
Bolagen prognostiserar tillsammans ett resultat efter finansiella poster om 26,5-
29,5 mnkr.  
När det gäller kommunens mål för god ekonomisk hushållning bedöms 5 av 6 
finansiella mål uppfyllas vid årets slut. För verksamhetsmålen (Agenda 2030) 
kvarstår bedömningarna som gjordes i årsredovisningen.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige 

1. Att godkänna delårsrapporten, tertial 2 2021 

- - - - - 
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2021-§ 292   Dnr: KS.2020.1297 
 
Uppföljning enligt kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
sektor vård och omsorg 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för perioden januari till juni 2021 omfattar följande 
kontrollmoment: 

• Kontroll att klagomål, Lex Sarah och Lex Maria utreds samt att 
identifierade direkta och förebyggande åtgärder verkställs. 

Under perioden har det varit fyra ärenden avseende klagomål, Lex Sarah och Lex 
Maria varav ett ärende utreddes och anmäldes till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Det handlade om en ordination på 
kontrakturprofylax hos ärende med personlig assistans utfört av privat bolag. 
Ordinationen gjordes av kommunens rehabenhet men utfördes av medarbetare på 
det personliga assistansbolaget. Felaktigt utförd ordination resulterade i 
vårdskada som anmäldes till IVO. Övriga klagomål handlade för särskilt boende 
om avsaknad av aktiviteter för boende och förändringar i nattbemanning. 
Hemtjänst har hanterat ett klagomål avseende fortkörning.  
Följande åtgärder redovisas: 
Åtgärder som togs fram efter utredning och anmälan enligt Lex Maria handlade 
om kompetensutveckling och utbildning hos berörda medarbetare i 
kontrakturprofylax. Samtal med berörd avseende fortkörning har genomförts. 

• Kontroll att beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) verkställs och följs upp 
inom lagstadgad tid. 

För kontrollperioden finns sex beslut om särskilt boende som inte har kunnat 
verkställas inom de lagstadgade tre månaderna. Samtliga avser plats i 
demensboende. För samma period har det i genomsnitt varit en kö för att få plats 
på särskilt boende på 14 personer i månaden. Det är fördelat med 80 % som 
väntar på plats till demensboende och 20 % som väntar plats på vårdboende. 
Trycket på demensplatser har ökat succesivt under våren och i juni väntade 21 
personer på ett demensboende och endast 2 personer på vårdboende. 
Sektor vård och omsorg har under första halvåret gett 77 personer gynnade 
beslut om särskilt boende. 
Följande åtgärder redovisas: 
Långsiktig åtgärd är nybyggnation/tillbyggnation Hällestadgården med ett 
tillskott på 18 boendeplatser. Kortsiktiga åtgärder handlar om att säkerställa 
följsamhet till riktlinjer för biståndsbedömning men även verka för en flexibel 
organisation som ställer om arbetssätt och kompetensförsörjer efter individers 
behov.   
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor vård och omsorg 

avseende perioden januari till juni 2021 

- - - - - 
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2021-§ 293   Dnr: KS.2021.0196 
 
Verksamhetsbidrag till BRIS region Öst, 2022 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) region Öst ansöker om 
verksamhetsbidrag för 2022. Bris ansöker om 50 000 kronor.  
BRIS är en ideell barnrättsorganisation som fungerar som språkrör för barn i 
utsatta situationer. Organisationen är ekonomiskt helt beroende av frivilliga 
bidrag, donationer och gåvor. 
BRIS verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via Bris 116 111, 
Brismejlen, Bris forum, Bris nätverk, Brischatten samt gruppstöd. BRIS erbjuder 
också dialogen med vuxna om barn via Bris Vuxentelefon-om barn, och 
stödhelger. Utifrån de dialoger Bris har med barn och ungdomar verkar Bris som 
en opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om hur barn har det. 
BRIS region Öst har sitt kansli i Norrköping och omfattar 22 kommuner och två 
regioner i sydöstra Sverige. 
I sin årsberättelse för 2019 skriver BRIS, att de ökat antalet kontakter. Under året 
hade Bris ungefär 30 000 kontakter varav 27 143 kurativa samtal med barn och 
unga. 
Till ansökningshandlingarna har BRIS bifogat BRIS årsberättelse 2019, 
ansökningsbrev, resultaträkning och långsiktig plan. 
Bedömning 
Kommunen anser att BRIS utför ett stort och viktigt arbete för att barn och 
ungdomar ska få förbättrade levnadsvillkor. Föreningen utgör ett viktigt 
komplement till samhällets övriga instanser vars uppdrag är att verka för att barn 
och ungdomar har goda och trygga levnadsvillkor. 
Kommunen har under flera år beviljat föreningen bidrag.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja BRIS region Öst bidrag med 50 000 kronor för 
verksamhetsåret 2022, vilket kommer tas från Individ och 
familjeomsorgens budget 

- - - - - 
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2021-§ 294   Dnr: KS.2021.0946 
 
Utökning av valdistrikt i tätorten 

Beskrivning av ärendet 
Förslag att utöka antalet valdistrikt i tätorten från de 6 större valdistrikten 
Centrum, Viggestorp, Östermalm, Hårstorp, Storängen och Grosvad till 
ytterligare 2 valdistrikt i syfte att skapa valdistrikt med ca 900-1200 
röstberättigade i varje valdistrikt. Arbetet i vallokalerna blir på så sätt mer 
jämlikt och inte lika betungande för röstmottagarna i tätorten. Vid valet 2018 
hade de större vallokalerna problem med lång köbildning.  
 
Processen att ändra valdistrikt går till enligt följande: valnämndens tar beslut om 
ett förslag till att ändra valdistrikt, därefter behöver kommunfullmäktige besluta 
om att föreslå en ändring till Länsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet. Beslut 
är taget i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige behöver fatta ett förslag till ändring av valdistrikt senast 
sista oktober 2021 för att förändringen ska kunna gälla från och med RKL-valet 
2022. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag med två nya valdistrikt Bergska och 
Hårstorp norra. Det nuvarande valdistriktet Hårstorp byter namn till Hårstorp 
södra.  
 
De nya valdistrikten är markerade med gult på kartan nedan. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 
1. Att föreslå Länsstyrelsen att ändra valdistrikten i tätorten enligt karta 

- - - - - 
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2021-§ 295   Dnr: KS.2021.0936 
 
Landsbygdsutvecklingsmedel - Riktad satsning till ideella 
föreningar 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommuns tillväxtambitioner med vision 30/35 innebär bland annat att 
landsbygdens potential och attraktivitet behöver lyftas fram och stödjas för att 
hela kommunen ska växa. Därför vill vi nu satsa 3 miljoner kronor i en 
tilläggsbudget för 2021. Satsningen genomförs genom att inrätta en särskild 
landsbygdsutvecklingspott som är sökbar för ideella föreningar aktiva på 
landsbygden. Alla föreningar utanför Finspångs tätort och i tätortsnära samhällen 
inklusive Lotorp och Falla kan söka medel från denna pott. 
 
Finansiering av denna satsning sker genom omfördelning inom 
kommungemensamma kostnader och budgeterade medel för kapitalkostnader. 
Dessa redovisar innan omfördelningen ett prognosticerat överskott med 5,6 
mnkr. Efter omfördelning kommer prognosen, allt annat lika, att bli +2,6 mnkr. 
 
Medel ur potten kan sökas för satsningar på spontanaktiviteter och öppna 
aktiviteter som förhöjer värdet för en större grupp individer och får Finspångsbor 
och andra att upptäcka Finspångs kommuns rika landsbygd och vad den kan 
erbjuda. Medel kan sökas för både drift, genomförande av aktiviteter och/eller 
för investeringar.  Fokus för aktiviteter/investeringar ska ligga på barn och 
ungdom samt äldre. Satsningar på besöksnäring eller värden som 
uppmärksammar kulturmiljöer välkomnas. 
 
Ansökningar ska vara Finspångs kommun tillhanda senast 2021-12-01. 
Utbetalning av bidragen kommer att ske under december år 2021. Arrangemang 
och/eller investeringar ska genomföras under 2022. Maxbelopp per 
förening/ansökan är 250 000 kronor. Den sammanlagda potten uppgår till 
3 000 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsens presidium fattar beslut om att bevilja ansökningarna, samt 
ansvarar för återredovisning i kommunstyrelsen om beviljade aktiviteter. 
  
För beviljade belopp krävs återredovisning senast 30/11–2022 enligt 
överenskommelse med respektive förening som fått beviljade medel. 
 
Yrkanden 
Kai Hallgren (SD) yrkar på en ändring i att-sats två; att uppdra åt 
kommunstyrelsen att fungera som beslutsfattare för inkomna ansökningar (i 
stället för kommunstyrelsens presidium). I och med denna ändring i att-sats två 
faller då också att-sats fem. 
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Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerns och 
Kristdemokraternas förslag till beslut och avslag till Kai Hallgrens 
ändringsyrkande. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar även hon bifall till Socialdemokraternas, Centerns och 
Kristdemokraternas förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden tar först upp Kai Hallgrens (SD) ändringsyrkande på bifall eller 
avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Därefter konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen bifaller det. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att medge omfördelning med 3 mnkr för denna riktade satsning till 
ideella föreningar aktiva på landsbygden från kommungemensamma 
kostnader och kapitalkostnader 

2. Att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att fungera som beslutsfattare 
för inkomna ansökningar 

3. Att all hantering av utbetalningarna genomförs under december 2021 
4. Att uppdra åt förvaltningen att utse lämpliga kontaktpersoner för 

hantering och beredning samt kontakt med förslagsställare/ansökande 
föreningar 

5. Att kommunstyrelsen får en återrapportering av beviljade bidrag under 
februari 2022 

Reservation 
Kai Hallgren och Nathalie Pettersson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande. 
- - - - - 
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2021-§ 296   Dnr: KS.2021.0941 
 
Skattesats 2022 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för 
år 2022 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta 
ställning till skattesatsen före november månads utgång.  
Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per 
skattekrona för 2022.  
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22:15 per 
skattekrona 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 297   Dnr: KS.2021.0475 
 
Strategisk plan 2022-2024 och budget 2022 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger förslag till strategisk plan 2022-2024 och budget 2022. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

1. Att anta förslaget till budget år 2022 och strategisk plan 2022-2024.  
 
Investeringar: 

2. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2022 till 169,75 miljoner kronor 
och att 104,75 miljoner kronor av dessa finansieras genom en utökad 
låneram. 

3. Att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga 
låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2022. 

4. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 
2022. 

5. Att fastställa investeringsvolymen till 169,75 miljoner för 2022,  
297,25 miljoner för 2023 samt 340,25 miljoner för 2024.  

6. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av 
investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor 
inom respektive anslagsområde.  
 
Koncernen: 

7. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1 600 miljoner kronor.  
8. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat 

låneram.  
 

Verksamheten: 
9. Att avsätta medel för Landsbygdsatsning med 500tkr per år för åren 2022 

och 2023. Anslag till kommungemensamma kostnader. 
10. Att avsätta omställningsmedel med 1 000 tkr 2022 och med 1 500 tkr från 

och med 2023. Anslag till kommungemensamma kostnader.  
11. Att avsätta medel för Avtal 80-90-100 med 500tkr per år från och med 

2022. Anslag till kommungemensamma kostnader. 
12. Att avsätta medel för UFAS, Unga Finspångsbor i arbete och studier,  

med 1 300 tkr år 2022, 1 300 tkr år 2023 samt 975tkr 2024. Anslag till 
sektor social omsorg. 
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13. Att avsätta medel för borttagande av ofrivilliga delade turer med 6 000 
tkr år 2022, 6 000 tkr år 2023 samt 3 000 tkr år 2024. Anslag till 
kommungemensamma kostnader. 

14. Att avsätta medel för högriskhelger för ungdomar med 200 tkr per år från 
och med 2022. Anslag till kommungemensamma kostnader. 

15. Att avsätta medel för en bygglovstjänst (1,0 årsarbetare) med 700 tkr från 
och med 2022. Anslag sektor samhällsbyggnad. 

16. Att avsätta medel för en mark och exploateringstjänst med 700 tkr från 
och med 2022. Anslag sektor samhällsbyggnad. 

17. Att från och med 2022 avsätta 50 tkr för Drift GC-väg. Anslag till sektor 
samhällsbyggnad. 

18. Att avsätta medel för särskild satsning på kompetensutveckling av 
pedagoger inom grundskolan för att öka läsförmågan med 2 000 tkr för 
2022. Anslag sektor utbildning.  

19. Att avsätta medel till ”Samverkan för bästa skola” med 1 000 tkr för 
2022,  
1 000 tkr för 2023 och 1 000 tkr för 2024. Anslag sektor utbildning.  

20. Att utöka medel till följd av valår med 295 tkr för år 2022. Anslag till 
valnämnden. 

21. Att från och med 2022 upphäva tidigare beslut om medel för 
Äldresatsningen. Satsningen sker från och med 2022 genom att 
sektorerna själva söker statsbidraget för äldre. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 298   Dnr: KS.2021.0958 
 
Prioriterade uppdrag 2022 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån målen i strategiska planen beslutas vid ingången av varje år ett antal 
prioriterade uppdrag i syfte att uppfylla de beslutade målen. 
 
S, C och KD har tagit fram förslag till prioriterade uppdrag för 2022.  
 
Förslag till beslut vid möte efter att kommunfullmäktige fattat beslut i 
Strategisk plan 2022-2024 och budget 2022 

1. Att fastställa förslag till prioriterade uppdrag för 2022 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i 

tidpunkt efter att kommunfullmäktige fattat beslut i Strategisk plan 2022-
2024 och budget 2022 
 

- - - - -  
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2021-§ 299   Dnr: KS.2021.0452 
 
Svar på motion Integrationsplikt i Finspång kommun 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har lagt förslag om att införa integrationsplikt genom att 
ställa tydliga krav för nyanlända. Ett prov efter avslutad kurs ska säkerställa att 
målet av kursen har uppnåtts. Detta för att nyanlända ska ha möjlighet att bli en 
del av Finspångs kommun. 
Sverigedemokraterna lyfter upp två områden som enligt de inte ger förväntade 
resultat i Finspångs kommun, samhällsorientering och SFI. 
 
Samhällsorienteringen är en lagstadgad utbildningsinsats på modersmål i 
dialogform. Enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsorientering på 
modersmål minst 100 timmar till nyanlända personer i ålder mellan 18 och 64 år. 
SO ska ges under första etableringsåret (förordningen 2010:1138). 
 
Svenska för invandrare, SFI följer Vuxenutbildningens läroplan och de 
grundläggande värden som skollagen (2010:800) anger. Svenska för invandrare, 
SFI har en egen kursplan där mål och olika studievägar beskrivs. 
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja elever så de 
kan både arbeta och verka i samhället (Skolverket, Läroplan vuxenutbildning). 
 
Utifrån den lagstiftning som råder idag, uppfyller Finspångs kommun både 
utbildnings- och integrationsinsatser. Hänvisning till bilaga; Faktaunderlag. 
De insatser som Finspångs kommun ger i form av samhällsorientering och SFI 
anser vi att det inte finns behov att införa integrationsplikt.  
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse motionen besvarad  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 300   Dnr: KS.2021.0264 
 
Subventionerade hyror, bostad med särskild service LSS 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun driver idag sex gruppbostäder och sex servicebostäder i egen 
regi för individer som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 9 LSS. I insatsen ingår boende 
och hjälp med omvårdnad utifrån individens behov. 
  
Finspångs kommun har behov av att ta fram en modell för hyressättningen inom 
bostad med särskild service för att den enskilde inte ska utsättas för 
merkostnader. 
 
Syftet med LSS är att garantera individer med omfattande och varaktiga 
funktionsnedsättningar en starkare ställning i samhället och möjlighet att leva ett 
självständigt liv. Den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor 7 § LSS. 
 
En viktig del i LSS lagen är att individer som har beslut om LSS insatser inte ska 
få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning 19 §. Den enskilde ska ha 
tillräckligt med pengar över för övriga utgifter. Då Finspångs kommun står inför 
en nybyggnation av två gruppbostäder kan det komma att bli problematiskt att 
leva upp till lagens intentioner. Detta eftersom nyproduktion av bostäder har 
högre kvadratmeterkostnad. Kvadratmeterkostnaden i sin tur genererar den 
aktuella hyran för den enskilde individen utifrån dagens modell. De individer 
som har beslut om bostad med särskild service 9 § 9 LSS riskerar därmed att 
hamna i ekonomiskt utanförskap. 
 
Gemensamt för de flesta kommuner som utgör underlag för sektorns 
omvärldsbevakning i frågan är att de har ambitionen att motverka merkostnader 
för målgruppen och därmed bidra till att minska ett ekonomiskt utanförskap. Ett 
ställningstagande som saknas i Finspångs kommun. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
1. Att framtaget dokument, Subventionering av hyror för bostäder med särskild 

service LSS, fastställs. 
2.  Att ett maxtak på 7500 kr/månad införs för hyra inom bostad med särskild 

service 9 § 9 LSS.  
3. Att maxtaket följer den generella hyreshöjningen i allmännyttan. 
4. Att hyran för den enskilde ska inkludera hyra för gemensamhetsutrymme 

utifrån föreslagen princip. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 301   Dnr: KS.2021.0887 
 
Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA - Bränntorp 

Beskrivning av ärendet 
I VA-planen som antagits av kommunfullmäktige 2017-10-25 utpekas Bränntorp 
som en bebyggelsegrupp som ska ha VA-försörjning i kommunal regi. Bränntorp 
finns även med i femårsplanen för åtgärder inom befintliga bebyggelsegrupper.  
Parallellt pågår framtagande av ny detaljplan för Bränntorp med syfte att 
modernisera planbestämmelserna och utöka byggrätterna. Kommunalt VA är en 
viktig förutsättning för genomförandet av planen. I detaljplanearbetet kommer 
det även genomföras en dagvattenutredning. 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)(LAV) ska beslut om 
nya verksamhetsområden för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen tas 
av kommunfullmäktige. Enligt detta beslut utökas det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten med fastigheter i Bränntorp enligt 
bifogade bilagor.  
Bakgrund 
Bränntorp är kommunens största bebyggelsegrupp som inte ingår i 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. I området finns 307 
fastigheter varav 305 är bebyggda. Fastigheterna används både som 
fritidsbostäder och som permanentbostäder. Bebyggelsen bedöms omfattas av 
kommunens skyldighet att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större 
sammanhang enligt 6 § i LAV.  
Ursprunglig VA-standard på 1970-talet var enklare och planerad för 
fritidsbostäder. De flesta fastigheterna hade vatten från gemensam vattentäkt 
med sommarvatten och enklare avlopp för bad-, disk och tvättvatten (bdt-
avlopp). Med åren har belastningen och VA-standarden ökat. Vid kommunens 
inventering 2004-2008 fanns 134 hus med wc-avlopp och 132 hus med egen 
borrad brunn. Så gott som alla avloppsanläggningarna för bdt-avlopp är äldre 
och har bedömts bristfälliga vid tillsyn. Det är även svåra förutsättningar att 
anlägga enskilda avlopp med närhet till berg och grundvatten samt svårt att 
uppnå skyddsavstånd mellan avloppsanläggningar och vattentäkter. Vilket 
innebär betydande miljö- och hälsoskyddsrisker.  
I VA-planen har kommunen prioriterat bebyggelsegrupper där kommunen har ett 
ansvar för VA-försörjning. Bränntorp har prioriterats högt utifrån behov av VA-
åtgärd och ny detaljplan samt utveckling av bebyggelse.  
Lagstiftning och ansvar 
Kommunen har enligt 6 § LAV långtgående skyldighet att ordna 
vattenförsörjning eller avlopp (vattentjänster) för befintlig eller blivande 
bebyggelse. För att kommunen ska vara skyldig att beslut om 
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verksamhetsområde och ordna med VA-försörjningen behöver följande två 
kriterier att vara uppfyllda:  
· att bebyggelsen utgör ett större sammanhang och  
· att vattentjänsten behövs för skydd av människors hälsa eller miljön  
Det finns ingen exakt angivelse för vad ett större sammanhang är, men utifrån 
praxis och vägledning anses att 20 till 30 fastigheter utgör ett större 
sammanhang.  
Det är kommunen som är skyldig att inrätta verksamhetsområden för VA utifrån 
LAV, och VA-huvudmannen är skyldig att se till att en VA-anläggning kommer 
på plats. 
Ett verksamhetsområde är geografiskt avgränsat, och inom detta område gäller 
LAV, taxan för vatten, dagvatten och spillvatten samt ”Allmänna bestämmelser 
för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” (ABVA). 
Verksamhetsområdet styr vilka skyldigheter och rättigheter kunden och 
huvudmannen har. Enligt LAV ska beslut om utökat verksamhetsområde tas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även besluta om vad som ska 
erbjudas inom ett verksamhetsområde. En del verksamhetsområden innefattar 
endast vatten och spillvatten medan andra även innefattar dagvatten. 
Beredning 
Kommunens beslut om vilken bebyggelse som ska ingå i verksamhetsområde för 
VA är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser. Förslaget bereds 
därför i en förvaltningsövergripande VA-grupp där planeringsenheten, bygg- och 
miljöenheten och VA-huvudmannen ingår. Förslaget förankras även i VA-
styrgrupp med samhällsbyggnadschef och vd för Finspångs tekniska verk. 
Avgränsning 
Utifrån uppgifter om nuvarande vatten- och avloppsförsörjning i området 
bedöms det finnas behov av både vatten och spillvatten. Dagvatten från fastighet 
och gata ingår inte, utan bedöms kunna hanteras lokalt. 
Ekonomiska konsekvenser 
Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den eller de vattentjänster som 
verksamhetsområdet där fastigheten eller småhusenheten ligger innefattar. 
Huvudmannen är skyldig att ordna med de vattentjänster som 
verksamhetsområdet innefattar. Investeringen bedöms täckas av fastigheternas 
anläggningsavgift.  
Inom området finns endast ett fåtal avloppsanläggningar som bedöms vara 
aktuella för ekonomisk ersättning för onyttiggjord anläggning. 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa utökat verksamhetsområde i Bränntorp enligt bilagor i 
ärendet för: 

• Vatten 
• Spillvatten 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 302   Dnr: KS.2020.1226 
 
e-förslag: multiskidbana Grosvad 

Beskrivning av ärendet 
Ett e-förslag inkom i november 2020 där förslagsställaren föreslår kommunen att 
utveckla Finspång och Grosvad genom att bygga en multiskidbana. En 
multiskidbana är, enligt beskrivning i e-förslaget, en asfalterad naturled. Det 
lämnas flera exempel på andra kommuner där liknande projekt har genomförts.  
 
Förslaget är väl förankrat i strategiska dokument som exempelvis Länsstyrelsen i 
Östergötlands regionala strategi för att nå friluftslivsmålen i Östergötland 2020-
2030. Förslaget pekar på olika fördelar en multiskidbana skulle ge för att främja 
den social hållbarhet av det tätortsnära friluftslivet i Finspång som exempelvis 
ökad tillgänglighet och inkludering.  
 
Grosvadsområdet är ett strategiskt värdefullt område i Finspångs kommun och 
utvecklingen av området är ett viktigt uppdrag inom förvaltningen. Det är av stor 
vikt att alla kommunens medborgare kan ta del av kommunens friluftsutbud, 
förslagsställarens förslag skulle göra Grosvadsområdet mer 
tillgänglighetsanpassat. Förvaltningen har försökt nå förslagsställaren via e-mail 
och telefon men det har inte varit möjligt att nå förslagsställaren för vidare 
diskussion om e-förslaget.  
 
Med detta som bakgrund föreslås att e-förslaget tas med i det fortsatta 
utvecklingsarbetet med området och att e-förslaget därmed anses besvarat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

1. Att anse e-förslaget besvarat 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 303   Dnr: KS.2021.0459 
 
Medborgarförslag - öppna en fritidsgård vid Hårstorp 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag lämnades in i april 2021 där kommunen föreslås att öppna 
en ny fritidsgård på Hårstorp.  
 
Förslagsställarna visar på behovet av en fritidsgård i den östra delen av Finspång 
och menar att många ungdomar inte har möjlighet att ta sig till den nuvarande 
fritidsgården Hörnan i kulturhuset. De beskriver vikten av en till fritidsgård för 
att stärka preventiva faktorer och överbrygga sociala barriärer. Förslagsställarna 
menar att effekten av pandemin, och den isolering som det har inneburit, har ökat 
behovet av en till fritidsgård. De beskriver vidare att Hårstorp redan är en plats 
där det rör sig många ungdomar och att det därför är en lämplig plats för 
fritidsgården. En av förslagsställarna underströk vid samtal med kommunens 
fritidsutvecklare att det geografiska avståndet är det största hindret för ungdomar 
på den östra sidan av Finspång för att ta del av utbudet på den nuvarande 
fritidsgården Hörnan.  
 
Kulturhuset arbetar för tillfället tillsammans med Kansli- och 
utvecklingsavdelningen med ett uppdrag att utveckla fritidsverksamheten för 
barn och unga i åldrarna 13-19 år. I uppdraget ingår att utreda behovet av 
fritidsgård och hur en utveckling av fritidsgårdsverksamheten skulle kunna se ut. 
Barnrättsperspektivet och vikten av att lyssna in kommunens unga i det arbetat är 
starkt. Medborgarförslaget att öppna en fritidsgård vid Hårstorp ses därför som 
en stor tillgång i det arbetet. Med detta som bakgrund föreslås att 
medborgarförslaget inkluderas i det fortsatta utvecklingsarbetet av 
fritidsverksamheten inom förvaltningen och att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat.  
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 304   Dnr: KS.2021.0893 
 
Ansökan digitaliseringsmedel – modernisera och digitalisera 
undervisning i kulturskolan 

Beskrivning av ärendet 
Investeringsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
 
Kulturskolan behöver möta upp framtiden och modernisera och digitalisera 
undervisningen. Målet är att fler barn och unga ska få tillgång till modern teknik 
och att undervisningen kan ske i större grupper för ökad effektivisering. I första 
steget vill vi bygga upp en modern trumstudio och modernisera vår 
inspelningsstudio där vi bedriver vår musikproduktionsutbildning. 
Vad gäller trumstudion så finns det många fördelar. Till att börja med kommer 
eleverna kunna spela för sig själva på ett trumset, isolerat från läraren och andra 
elever, där de kan spela till låtar, metronom och mycket annat som redan är 
inbyggt i trumsetets modul. Det vi också tänkt på är att vi med Roland HS-5-
mixern kan höja trumseten individuellt så att elever kan höra, bara sig själv, 
läraren och sig själv eller alla som sitter i trumstudion. På så sätt kan vi lägga 
upp undervisningen helt efter vad eleverna behöver vare sig det är ostörd övning 
på något komp, samspelsövningar med andra elever eller övning där läraren 
spelar med eleven m.m. Vi kommer också kunna koppla in hela trumstudion i 
vår inspelningsstudio för att kunna spela in eller spela med elever i andra salar. 
Inspelningsstudion behöver en ny dator och ett nytt ljudkort för att eleverna ska 
kunna lära sig om den hårdvara och mjukvara de kan möta i deras vardag. Datorn 
och ljudkortet behöver också kunna vara kompatibelt med andra enheter vi har 
på skolan, såsom annan hårdvara och mjukvara som eleverna själva har eller 
möter på andra platser. Detta för att de ska kunna ta med sig projekt och jobba 
med på andra ställen än Kulturskolan. 
 
Vi ansöker om totalt 225 000 kr fördelat på: 

• Digitala trumset  138 500 kr 
• Mixer      6 500 kr 
• Kablar och hörlurar     5 000 kr 
• Dator iMac 27”    30 000 kr 
• Ljudkort    45 000 kr 

  
Upplägg 
Skapandet av en trumstudio och uppdatering av inspelningsstudion kommer att 
ske under höstterminens början och undervisning beräknas starta i november. 
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Ansökan 
 
Ledningsstaben/kulturskolan ansöker om 225 000 kronor i investeringsmedel för 
projektet som innebär en modernisering och digitalisering av vår undervisning 
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 757 000 kronor. Vid 
beviljande av ovan sökta summa (225 000 kronor) finns 532 000 kvar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för att modernisera och 
digitalisera undervisning i Kulturskolan. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 
summan 225 000 kronor.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 305 
 
Informationsärenden 
Följande ärenden rapporteras till kommunstyrelsen: 
 

a) Kommundirektör Johan Malmberg ger en uppdaterad information om 
Coronapandemin i Finspångs kommun 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationsärendet till protokollet  

 
- - - - - 
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2021-§ 306 
 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 
besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av 
kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 
kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet. 
Dessa beslut redovisas för detta möte: 

 
 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Öknaskolan 

läsåret 2021/2022 Dnr KS.2021.0697 
  

 
 Beslut om inackorderingsbidrag till gymnasieelev vid 

Vreta Utbildningscentrum läsåret 2021/2022 Dnr 
KS.2021.0939 

  

 
 Beslut om inackorderingsbidrag vid gymnasiestudier 

läsåret 2021/2022 Dnr KS.2021.0943 
  

 
 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Ebersteinska 

gymnasiet läsåret 2021/2022 Dnr KS.2021.0844 
  

 
 Yttrande avseende Trafikutredning Finspångs tätort Dnr 

KS.2020.1051 
  

 
 Delegationsbeslut - Föreläsning med Lasse Berg Dnr 

KS.2020.1350 
  

 
 Ändring av attesträtt inom sektor vård- och omsorg Dnr 

KS.2021.0453 
  

 
 Delegationsbeslut SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt 

stöd till psykisk hälsa Dnr KS.2021.0423 
  

 
 Delegationsbeslut Dnr KS.2021.0423   
 
 Ändring av attesträtter inom sektor samhällsbyggnad 

serviceenhet Dnr KS.2021.0470 
  

 
 Ändring av attesträtter inom sektor samhällsbyggnad Dnr 

KS.2021.0470 
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 Byggetablering för installation av fjärrvärme -Södra 

Storängsvägen -FTV- 20210913-2021220 Dnr 
KS.2020.1242 

  

 
 Finspångs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud 

mot trafik med fordon på Skäggebyvägen under 
Stadsloppet 2021 Dnr KS.2021.0419 

  

 
 Pride Finspång på Bergslagstorget 23 oktober Dnr 

KS.2020.1242 
  

 
 Anslutning fjärrvärme - arbetsområde Ölstad -FTV 22 

sep - 8 okt Dnr KS.2020.1242 
  

 
 Beslutsattester för sektor samhällsbyggnad år 2021 Dnr 

KS.2020.1304 
  

 
 Ny fullmaktshavare med rätt att godkänna och skicka 

betalningar Dnr KS.2017.0297 
  

 
 Teckningsrätt för bank- och bankgiro Dnr KS.2018.1314   
 
 Ramjustering löneökningar 2021 internserviceenheten 

Dnr KS.2021.0017 
  

 
 Beslut skolskjuts särskilda skäl@NN Dnr KS.2021.0916   
 
 Deltagaravgift stadsloppet 2022 - brukare inom daglig 

verksamhet Dnr KS.2021.0917 
  

 
 Delegationsbeslut på rekvisitionen om statsbidraget 

Karriärtjänster ht21 Dnr KS.2020.1134 
  

 
 Delegation på ansökan om statsbidraget Lärarlönelyftet 

HT21 Dnr KS.2021.0337 
  

 
 Yttrande gällande fallavvikelse avseende NN Dnr 3.5.1-

30512/2021-1 Dnr KS.2021.0802 
  

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 43 (44)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Beslut att öppna träffpunktsverksamhet och viss 
dagverksamhet enligt socialtjänstlagen med anledning av 
coronaviruset covid-19 Dnr KS.2021.0918 

  

 
 Axvägen 8 Vattenfall 211014-211022 GT Dnr 

KS.2021.0030 
  

 
 Axvägen 8 Vattenfall 211014-211022 TA Dnr 

KS.2021.0030 
  

 
 Stråvägen 5 Vattenfall 211015-211022 GT 

Stråvägen 5 Vattenfall 211015-211022 TA Dnr 
KS.2021.0030 

  

 

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

delegation till protokollet 

- - - -  

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 44 (44)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-§ 307 
 
Delgivningar 
Följande dokument delges kommunstyrelsen: 

1. Finspångs stiftelser – månadsrapport 31 augusti 
2. Protokoll central samverkan 15 september 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna ovanstående delgivningar till protokollet 

- - - -  
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