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2022-§ 1 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

- - - - - 
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2022-§ 2   Dnr: KS.2021.0954 

 

Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet  

Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa, de av 

kommunfullmäktige fastställda, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och 

rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

Inför varje nytt verksamhetsår ska kommunstyrelsen upprätta en 

internkontrollplan för den verksamhet som styrelsen ansvarar för. Som grund för 

internkontrollplanen ligger en riskanalys. Denna innehåller en kartläggning av de 

risker som finns i verksamheten samt en bedömning av vilka risker som är mest 

prioriterat att kontrollera. Som grund för den bedömningen används en risk- och 

väsentlighetsanalys. Utifrån riskanalysen tas kontrollmoment och plan för 

kontrollmomentens genomförande fram. Detta sammantaget utgör den nya 

internkontrollplanen.  

 

Internkontrollplan 2022 

Inför 2022 års internkontrollplan har alla sektorer tillsammans med 

kommunstyrelsens uppföljningsgrupper gjort en översyn av risker och kontroller 

i sina planer och gjort vissa justeringar och kompletteringar. En del 

kontrollmoment rapporteras enbart till närmast ansvarig chef. Dessa 

kontrollmoment berör i första hand administrativa eller ekonomiska 

rutiner/processer. Andra verksamhetskontroller ska däremot rapporteras till 

kommunstyrelsen. Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet och 

tillämpningsanvisningar, alltid rapporteras till kommunstyrelsen.  

Förvaltningen överlämnar förslag till internkontrollplan 2022. Som bilaga till 

tjänsteskrivelsen återfinns även en förteckning över de förändringar som 

sektorerna föreslår jämfört med 2021 års internkontrollplan. Som bilaga finns 

även en förteckning över rapporteringar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige fördelad per månad.  

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa internkontrollplanen för 2022 

 
- - - - - 
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2022-§ 3   Dnr: KS.2021.0932 

 

Strategi för Finspång som attraktiv arbetsplats 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun står, liksom många andra kommuner, inför en stor utmaning 

att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Det finns ett stort behov av att 

utveckla och förbättra kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. Drygt 500 

medarbetare förväntas att gå i pension under de kommande 10 åren. 

 

År 2018 beslutades om implementering av dokumentet ” En strategi för attraktiv 

arbetsgivare - Employer Brandingstrategi” av kommunstyrelsen. Detta dokument 

uppdaterades 2020 och bytte samtidigt namn till ”Strategi för Finspångs 

kommun som attraktiv arbetsplats”. Strategin gäller för perioden 2020-2021. 

 

Inför 2022 har strategin uppdaterats med kompetensförsörjning samt 

introduktion. Till strategin tar förvaltningen fram en handlingsplan. 

 
Syfte 

Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att skapa 

en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att attrahera, 

behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus ska vara på 

bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera. 

Yrkanden 

Jan-Erik Heintze (S) yrkar på ett tillägg lydandes: Att strategin för attraktiv 

arbetsplats ska följas upp årligen genom återrapportering till kommunstyrelsen 

där gjorda insatser utifrån beslutad handlingsplan, resultat i medarbetarenkät och 

resultat av enkät för medarbetare som avslutar sin anställning presenteras.  
 

Ulrika Jeansson (S) och Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag till beslut och bifall till Jan-Erik Heintzes (S) tilläggsyrkande. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anta ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”  

 

2. Att strategin ersätter dokumentet ”Strategi för Finspångs kommun som 

attraktiv arbetsplats.”, antagen i KF 2020-05-13 §111  
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3. Att strategin för attraktiv arbetsplats ska följas upp årligen genom 

återrapportering till kommunstyrelsen där gjorda insatser utifrån beslutad 

handlingsplan, resultat i medarbetarenkät och resultat av enkät för 

medarbetare som avslutar sin anställning presenteras. 
 
 
- - - - - 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 8 (56)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 4   Dnr: KS.2021.1075 

 

Strategi suicidprevention – lokal handlingsplan 

Beskrivning av ärendet 

Varje år dör cirka 1500 personer i Sverige genom suicid, vilket innebär att 

ungefär fyra personer tar sitt liv varje vecka. Folkhälsomyndigheten har sedan i 

maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på 

nationell nivå. Med utgångspunkt från det nationella handlingsprogrammet har 

en strategi för suicidprevention 2021-2025 för Östergötland tagits fram och 

förankrats i samverkan och dialog mellan regionala och lokala parter i 

Östergötland. Uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för att minska 

suicid och suicidförsök kommer från Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). 

Strategin utgör en gemensam vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i 

Östergötlands län.  

Visionen för det länsövergripande suicidpreventiva arbetet är att ingen person 

ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid upplevs som enda 

utvägen. Syftet är att stärka det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. 

Övergripande målsättning för det suicidpreventiva arbetet är att minska 

förekomst av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper. Fyra insatsområden 

som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna har identifierats:  

• Lokalt arbete med handlingsplaner/styrande dokument för 

suicidprevention 

• Samverkan och samordning 

• Utbildning och kompetenshöjande insatser – ökad kunskap 

• Minimera risker för suicid och suicidförsök 

Varje berörd part beslutar i den egna verksamheten om vilka insatsområden och 

aktiviteter som ska arbetas med och vilka suicidpreventiva insatser som behöver 

prioriteras i den egna verksamheten.  

Genom att upprätta en lokal handlingsplan för suicidprevention i Finspångs 

kommun konkretiseras det strategiska och operativa suicidpreventiva arbetet i 

kommunen. Den kompletterar det förebyggande arbetet och möjliggör 

samordning och samverkan.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anta strategi för suicidprevention 2021-2025 för Östergötlands län 

- - - - - 
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2022-§ 5   Dnr: KS.2019.1094 

 

Svar på motion - odlingslotter i bostadsområden 

Beskrivning av ärendet 

Gudrun Skoog, Miljöpartiet, har lämnat in en motion om att ge i uppdrag till 

Vallonbygden att utreda möjligheten att tillskapa odlingsytor inom 

bostadsbeståndet. Att ge utrymme för odlingslotter i bostadsområden främjar 

social gemenskap, hälsa och friluftsliv, tar tillvara kreativitet samt skapar en mer 

attraktiv, grön kommun. 

Vid kontakt med Vallonbygden anges att ingen förfrågan/önskemål inkommit 

om tillskapande av odlingsytor i bostadsområden. Det är heller ingen fråga som 

Hyresgästföreningen har tagit upp med det kommunala bostadsbolaget.  

Den erfarenhet Vallonbygden har av självskötsel är att det sällan fungerar på ett 

bra sätt i större bostadsområden. Inom Vallonbygdens radhusområden som 

utgörs av enplanshus eller få lägenheter så fungerar det däremot bra med 

självskötsel och där odlar respektive hyresgäst både blommor och grönsaker på 

sin ”egna tomt”.  

Något större antal förfrågningar från boende om stadsnära odling i närheten av 

sin bostad har inte inkommit till Finspångs kommun och det är oklart hur 

utbredningen ser ut gällande odling är på privat tomtmark i anslutning till 

flerfamiljshus 

Trenden med odling ser emellertid ut att ha fått ett uppsving under de senaste 

åren och det finns flera olika sätt att tillgodose det behov som anges i motionen. 

Dels genom att fastighetsägare till flerfamiljshus upplåter den egna marken till 

odling för boende/hyresgäster dels att kommunen upplåter allmän plats, 

parkmark, för odling under ordnade förhållanden, så kallad stadsodling, eller 

genom planlagda kolonilottsområden. 

Finspångs kommun erbjuder i nuläget kommuninvånare möjlighet till odling i 

kolonilottsområden. Kolonilottsverksamheter finns vid: 

• Axsäter 

• Torstorp 

• Grosvad 

 

Planläggning för ett nytt område för odlingslotter pågår vid Dalsberg, söder om 

Östra Hårstorp, vilket avses ersätta kolonilotter vid Grosvad och Axsätter. Vid 

Axsäter driver även Axsäters koloniträdgårdsförening verksamhet där ingen 

förändring är planerad att ske. 
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Möjlighet finns emellertid för kommunen att erbjuda odlingsmöjligheter även på 

parkmark under förutsättning att det sker på anvisade platser och under ordnade 

förhållanden samt att området fortsatt är tillgängligt för allmänheten.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse motionen besvarad 

 
- - - - - 
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2022-§ 6   Dnr: KS.2021.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar november 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 november: 

Förhoppningar om en fortsatt god konjunkturutveckling under kommande år 

medförde en positiv marknadsutveckling under månaden. En ny mutation av 

coronaviruset skapade dock stor osäkerhet under de sista dagarna i november 

vilket innebar fallande börser, råvaror och räntor. Stockholmsbörsen steg med 

1,7% under månaden, (+4,9% i oktober). 

 

Max andel aktier har ökat och kan nu som mest uppgå till 39% (37% i oktober). 

Marknadsvärdet för kommunens pensionsplaceringar uppgår i slutet av månaden 

till ca 70 mnkr, (varav 28 mnkr är likvida medel). 

 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Under 

månaden har stora delar av innehavet i pensionsplaceringarna sålts. Förändringen 

är ett led i att lättare kunna frigöra likvida medel utifrån det beslut som 

kommunfullmäktige har fattat att gå vidare med en försäkringslösning för 

förmånsbestämda pensioner (FÅP). Engångspremien på ca 49 mnkr har betalats 

till skandia i början av december. 

 

 
 

Efter dessa försäljningar består innehållet i portföljen i slutet av november främst 

av nominella räntor (51%) och likvida medel (40%) 
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Resultat och prognospåverkan: 

Hittills i år har marknadsutvecklingen varit positiv för kommunens 

pensionsmedelsportfölj jämfört med förra året då pandemin orsakade stora 

reaförluster. Fram till slutet av november har portföljen ökat i värde med 5,2% 

vilket motsvarar 3,5 mnkr. De försäljningar som genomförts till och med 

november har genererat reavinster med 3,5 mnkr som påverkat finansenhetens 

utfall. Marknadsvärderingen av de kortfristiga placeringar om 23 mnkr som 

kommunen kommer att ha kvar vid årsskiftet, kommer att påverka kommunens 

resultat ytterligare.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar november 

2021 

- - - - - 
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2022-§ 7   Dnr: KS.2021.0007 

 

Skuldförvaltarrapport november 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

 

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

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

 

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

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

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

 

Händelser under november månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för november 2021. Liksom 

föregående månad redovisas en ny kortfattat version över kommunens 

skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av 

redovisningen. 

 

Den genomsnittliga räntan i internbanken har sänkts lite jämfört med föregående 

månad och uppgår till 1,04% (1,05% i oktober). I övrigt har inga andra 

förändringar har skett i internbanken, bolagen har inte ökat sin upplåning denna 

månad. Befintlig låneportfölj i internbanken uppgår till 1 071,1 mnkr, varav 

kommunens andel av lånen är 14%.  

 

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

föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

 

De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld 

på 120 mnkr vid slutet av november utifrån att kvartalsvis amortering har skett 

under oktober. Genomsnittlig ränta är här 2,35%. 

 

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 
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form av ränteswappar. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken 

och för Bildningen. 

 

Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara 

lån med rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet cirka 18%, vilket ligger inom 

angivet intervall.  Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 

2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av november var värdet 2,39 år (2,44 år 

i oktober). I slutet av december har internbanken ett förfall av ett fasträntelån på 

85 mnkr som därefter kommer att förbättra både genomsnittlig räntebindning och 

kapitalbindning. 

 

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.  

 

I internbanken uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 31% och inom 1-2 år 

var måttet 16%.  Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per 

tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. 

Ingen avvikelse föreligger. 

 

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 

kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 

inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan 

extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,58 år. 

 

För Bildningen uppgick kapitalbindningen till 1,22 år med villkorsändring av ett 

fasträntelån om tidsfickan 1-2 år (i april 2022). Därefter kommer 

kapitalbindningen att förlängas ut och ökas. 
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Bilden ovan visar hur snitträntan i internbanken har ändrats under de senaste 

åren. Som mest har snitträntan uppgått till 2,0%, i februari 2018 och lägsta nivå 

har vi nu i november med 1,04%. 

 

Resultat- och prognospåverkan: 

För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 

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

månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 

konjunktur. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i internbanken påverkas 

även resultatet för finansenheten.  

 

Från den första december kommer Vallonbygden att låna ytterligare 20 mnkr av 

internbanken, Finet 5 mnkr och Finspångs tekniska verk 26 mnkr. Då 

kommunens likviditet är mycket god behöver ingen nyupplåning göras hos 

kommuninvest utan utlåning kan ske från kommunens egna medel. Detta medför 

således en amortering av kommunens egen låneskuld.  

 

Under året har genomsnittlig ränta på upptagna lån varit lägre än budgeterat, 

vilket således medfört lägre räntekostnader men även lägre ränteintäkter från 

bolagen. Detta har även synliggörs i den ekonomiska redovisningen för 

finansenheten som lämnats under året. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna skuldförvaltarrapport för november 2021 

- - - - - 
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2022-§ 8   Dnr: KS.2021.0007 

 

Skuldförvaltarrapport december 2021 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

 

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

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

 

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

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

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

 

Händelser under december månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för december 2021. Liksom 

föregående månad redovisas en ny kortfattat version över kommunens 

skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av 

redovisningen. 

 

Den genomsnittliga räntan i internbanken har sänkts lite jämfört med föregående 

månad och uppgår till 1,02% (1,04% i november). Bolagen har ökat sin 

upplåning i internbanken från och med 1 december. Vallonbygden har lånat 20 

mnkr, Finet 5 mnkr och Finspångs tekniska verk 25,8 mnkr.  Då kommunens 

likviditet är mycket god har ingen nyupplåning behövts göras hos kommuninvest 

utan utlåning har skett från kommunens egna medel. Detta medför således en 

amortering av kommunens egen låneskuld som därmed har minskat med totalt 51 

mnkr.  

 

Befintlig låneportfölj i internbanken uppgår fortsatt till 1 071,1 mnkr, varav 

kommunens andel av lånen är 14%. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta 

och rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn. 

 

De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld 

på 120 mnkr. Genomsnittlig ränta är här 2,33%. 

 

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 
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genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 

form av ränteswappar. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken 

och för Bildningen. 

 

Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara 

lån med rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet cirka 22%, vilket ligger inom 

angivet intervall.  Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 

2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av december var värdet 2,36 år (2,39 år 

i november). Den siste december har internbanken ett förfall av ett fasträntelån 

på 85 mnkr som därefter kommer att förbättra både genomsnittlig räntebindning 

och kapitalbindning. 

 

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.  

 

I internbanken uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 31% och inom 1-2 år 

var måttet 25%.  Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per 

tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. 

Ingen avvikelse föreligger. 

 

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 

kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 

inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan 

extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,50 år. 

 

För Bildningen uppgick kapitalbindningen till 1,14 år med villkorsändring av ett 

fasträntelån om tidsfickan 1-2 år (i april 2022). Därefter kommer 

kapitalbindningen att förlängas ut och ökas. 

 

Resultat- och prognospåverkan: 

För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 

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

månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 

konjunktur. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i internbanken påverkas 

även resultatet för finansenheten.  

 

Under året har genomsnittlig ränta på upptagna lån varit lägre än budgeterat, 

vilket således medfört lägre räntekostnader men även lägre ränteintäkter från 
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bolagen. Detta har även synliggörs i den ekonomiska redovisningen för 

finansenheten som lämnats under året. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna skuldförvaltarrapport för december 2021 

- - - - - 
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2022-§ 9   Dnr: KS.2021.1213 

 

Ansökan om godkännande att utföra distansundervisning 

Beskrivning av ärendet 

Huvudregeln är att undervisningen i de obligatoriska skolformerna samt 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska bedrivas som närundervisning. Men 

en del elever kan av olika skäl ha svårigheter att delta i sådan undervisning. 

Enligt skollagen kap. 3 kap. 11 a § finns möjlighet att distansundervisning får 

användas som särskilt stöd för elever som inte kan delta i den ordinarie 

undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social 

problematik, men bara om alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller 

bedöms olämpliga. 

Det är rektorn som beslutar om att särskilt stöd ska ges i form av 

distansundervisning. Beslutet ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram och 

rektor får inte delegera beslutet. 

Distansundervisning får bara bedrivas av huvudmän som har fått ett 

godkännande för detta från Skolinspektionen. En ansökan om godkännande 

måste ha gjorts senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.  

Sektor utbildning vill ansöka om tillstånd för Grosvadsskolan Nord och Syd.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att Finspångs kommun ansöker om ett godkännande från 

Skolinspektionen för att bedriva distansundervisning som särskilt stöd 

vid Grosvadsskolan Nord och Syd.  

- - - - - 
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2022-§ 10   Dnr: KS.2021.0734 

 

Utvecklingsmedel för digitalisering – ledarskap för digitalisering 
- återsökning 

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 social omsorg fick i september 2021 beviljat 290 000 kronor i 

utvecklingsmedel för digitalisering, enligt KS.2021.0734. Medlen avsattes till ett 

utvecklingsprogram för alla chefer inom sektorn med syftet att höja kompetensen 

kring att leda digital transformation. Utvecklingsprogrammet ska ge ett utökat 

stöd för de som ska leda sektorns digitalisering och även bidra till att sektorns 

digitala mognad generellt höjs. Inom programmet kommer en plan att tas fram 

för hur sektorn ska skapa förutsättningar för digitalisering framåt.  

 

För att ytterligare säkerställa framdriften av digitaliseringen kommer en person 

inom sektorn få en fördjupad utbildning, för att sedan ha en mer sammanhållande 

och drivande roll i sektorns digitaliseringsarbete. 

För att få en så god planering och effektiv utbildning som möjligt behövde delar 

av genomförandet flyttas fram till början av 2022, varför hela beloppet inte 

förbrukades under 2021. 175 000 kronor återfördes därför till 

digitaliseringspotten och kommungemensamma kostnader, enligt 

delegationsbeslut KS.2021.0017. 

 

Sektor social omsorg söker därför på nytt dessa 175 000 kronor i 

utvecklingsmedel för digitalisering, för att kunna genomföra satsningen på att 

höja kompetensen att leda digital transformation. 

 

Upplägg 

• Utvecklingsprogram – leda digital transformation 

4 fysiska eller digitala tillfällen för alla chefer i sektor social omsorg 

Leverantör: DigJourney 

 

• Certifieringskurs i ramverket för att leda digital transformation 

6 halvdagar, 1 person inom social omsorg 

Leverantör: DigJourney 
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Ansökan 

Social omsorg ansöker om 175 000 kronor i utvecklingsmedel för arbetet att höja 

kompetensen i att leda digital transformation. 

 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns per 20 december 2021, 1 856 000 

kronor kvar för 2022. Vid beviljande av ovan sökta summa (175 000 kronor) 

finns 1 681 000 kronor kvar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bevilja social omsorg digitaliseringsmedel för att höja kompetensen i 

att leda digital transformation under år 2022. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 175 000 kronor.  

- - - - - 
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2022-§ 11   Dnr: KS.2021.0715 

 

Programförklaring för länsövergripande brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete i Östergötland 

Beskrivning av ärendet  
Ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet i Finspångs kommun har 

tillsammans med tjänstepersoner från förvaltningen fört dialog med 

Länsstyrelsen, polismyndigheten och länets övriga kommuner gällande ett 

länsövergripande strategiskt brottsförebyggande arbete.  

Det finns möjlighet att stärka och utveckla det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet i Östergötland genom att arbeta tillsammans på 

strategisk och länsövergripande nivå till stöd för det lokala arbetet som bedrivs. 

Genom en stabil struktur och en bred samverkan ökar möjligheterna att 

samordna och effektivisera arbetet, sprida och fördjupa våra gemensamma 

kunskaper och öka effekterna av de enskilda organisationernas insatser.  

För att förankra ett länsövergripande strategiskt brottsförebyggande arbete 

behövs en hållbar struktur, en länsövergripande strategi som gemensam 

utgångspunkt och en välgrundad verksamhetsplan. En förutsättning för detta är 

att det finns en styrgrupp på chefsnivå, som kan visa riktning och ge mandat till 

samverkan i det länsövergripande brottsförebyggande arbetet. 

Kommunstyrelsens ordförande och representant på ledningsnivå är inbjudna till 

gemensamt beslutsmöte och undertecknande av programförklaring den 2 februari  

 

Finspångs kommun förbinder sig genom programförklaringen att delta i minst en 

arbetsgrupp under perioden 2022–2027. Om Finspångs kommun vid 

beslutssammanträdet i Linköping väljs att ingå i styrgrupp och beredningsgrupp 

för samverkan tillkommer dessa möten på tjänstemannanivå, vid två respektive 

åtta tillfällen. 

Ekonomiska konsekvenser  

Beslutet innebär inga direkta ekonomiska kostnader för Finspångs kommun 

förutom den tid som avsätts för deltagande i arbetsgrupper.  

Om Finspångs kommun väljer att genomföra föreslagna åtgärder utifrån den 

gemensamma strategiska samverkan sker detta efter beslut i kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ingå i det länsövergripande brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet i Östergötland för perioden 2022–2027 

- - - - - 
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2022-§ 12   Dnr: KS.2021.1092 

 

Detaljplan för Sunda 1:15 m fl  

Beskrivning av ärendet 

I kommunens VA-plan pekas Sunda/ Högsätter ut som ett område som ska ha 

VA-försörjning i kommunal regi. I samband med detta har det bedömts finnas ett 

behov av detaljplaneläggning för fastigheten Sunda 1:15 med flera för att utöver 

hantera en VA-utbyggnad även underlätta bygglovgivning och möjliggöra en 

utveckling av området.  

 

Förvaltningen föreslår att detaljplanearbete påbörjas för bostäder för fastigheten 

Sunda 1:15 m fl 

 
Översiktskarta planområde 

 

Översiktsplan 

Enligt gällande översiktsplan, ÖP2020 Framtid Finspång, finns området utpekat 

som utbyggnadsområde för bostäder, områdesnummer B6. Området har pekats ut 

som landsbygdsutvecklingsområde i strandnära läge (så kallat LIS-område). I 

översiktsplanen har gjorts följande ställningstagande avseende område Sunda: 

 

”Området för landsbygdsutveckling i strandnära läge har ett attraktivt läge för 

bostadsbebyggelse. En ökad inflyttning ökar elevunderlaget för Ekesjö förskola 

och skolan i Vingåker. Det finns kollektivtrafik från Sörmlandstrafiken i närheten 

av området och ett ökat resandeunderlag kan medföra att kollektivtrafiken kan 

bibehållas och eventuellt förstärkas. En bostadsutbyggnad i detta område 

stärker den service som redan finns i områdets närhet. Det utpekade området 

skulle erbjuda möjlighet till förtätning och där med utnyttjande av redan 
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befintlig infrastruktur. En exploatering ska ta hänsyn till Tisnarens värden, 

tillgången till strandlinjen bedöms inte påverkas i stort av detta utpekande. Detta 

då Tisnaren är stor sjö med god tillgänglighet. Vid en större exploatering bör 

frågan om VA-utredas närmare och diskuterats med Sörmland Vatten och Avfall 

AB.” 

 

Vatten och avlopp 

I kommunens VA-plan har kommunen prioriterat olika områden där utökning av 

verksamhetsområde för vatten och avlopp bedömts behövas. Sunda/ Högsätter 

har prioriterats högt utifrån behov av VA-åtgärd, skydd av vattentäkt samt 

utveckling av bebyggelsen.  

Beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp för den södra delen av 

området fattades av kommunfullmäktige i september 2021.  

Områdesbestämmelser 

För det aktuella området gäller Områdesbestämmelser Sunda 1:3 och 1:15 m fl 

(Ob 4). Områdesbestämmelserna vann laga kraft den 1 november 1993. Syftet 

med områdesbestämmelserna var att bevara områdets karaktär som 

fritidsbebyggelse, genom begränsning av byggnadsareor, dels genom 

begränsning av antalet tomter bibehålla erforderliga fri- och strövområden 

mellan bebyggelsegrupperna. 

Bestämmelserna reglerar en största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad, 45 

m2 eller 70 m2, och komplementbyggnad, 20 m2 eller 30 m2, beroende på 

placering inom området. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

Detaljplaneuppdraget 

I detaljplaneuppdraget ingår bland annat att se över byggrätter och utreda om det 

finns möjlighet att tillskapa ytterligare bostadstomter.  

Detaljplanen bedöms kunna handläggas med standardförfarande. 

Finansiering 

Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta berörd verksamhets 

driftbudget. Planavgift kommer att tas ut enligt gällande taxa. 

Delegering av antagande 

Förvaltningen bedömer att utifrån det planeringsunderlag som finns i nuläget kan 

antagandet av detaljplanen delegeras till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 

27 § plan- och bygglagen. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

1. Att uppdra till förvaltningen att upprätta en ny detaljplan för bostäder på 

fastigheten Sunda 1:15 m fl 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att starta planarbete för detaljplan för 

bostäder på fastigheten Sunda 1:15 m fl  

3. Att kostnaderna för detaljplan för bostäder på fastigheten Sunda 1:15 m fl 

belastar berörd verksamhets driftbudget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

4. Att delegera antagande av detaljplan för fastigheten Sunda 1:15 m fl till 

kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen. 

- - - - - 
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2022-§ 13   Dnr: KS.2021.0274 

 

Återrapportering av genomförda insatser utifrån "Om mig"-
enkäten 2020 

Sammanfattning 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21-04-14 beslutades att inhämta 

återrapportering av genomförda insatser och åtgärder utifrån ungdomsenkäten 

”Om mig”. Enkäten har blivit mer känd i kommunen, och resultat har 

efterfrågats av olika forum och använts som underlag i olika utvecklingsarbeten.  

Arbetsgruppen för Om mig-enkäten har genomfört en enklare analys av 

materialet och identifierade 2021 tre särskilda fokusområden: psykisk hälsa, 

ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) samt skillnader i t ex hälsa 

mellan pojkar och flickor. Denna analys gjorde det enklare att överblicka 

materialet i andra forum.  

 

Utifrån dessa fokusområden har utbildningsinsatser genomförts, beslut har tagits 

om att fortsätta med hälsofrämjande informationsinsats i åk 8, förslag på rutin 

vid misstanke om droganvändning i skolan har tagits fram och implementering 

har påbörjats av SSPF (samverkansmetod för unga i behov av stöd från skola, 

socialtjänst, polis och fritid). Utöver detta beskriver många skolor att de 

informerat elever och personal om resultat, och några har även informerat 

vårdnadshavare. Fler skolor än tidigare har använt resultat i undervisningen, och 

en skola har även använt enkätresultat i sin marknadsföring av skolan.  

 

Inför arbete 2022 betonas vikten av balans mellan långsiktigt arbete utifrån risk- 

och skyddsfaktorer, och mer kortsiktigt arbete med insatser för att möta behov 

som framkommer i enkäten. Samtliga elever behöver få återkoppling efter 

genomförd enkät och vårdnadshavare behöver involveras i högre utsträckning. 

Samtliga verksamheter som möter unga behöver ta del av enkätresultat, varför ett 

utvecklingsområde blir att involvera socialtjänsten och kultur och fritid mer i 

arbetet.  

Beskrivning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 21-04-14 fattades beslut om att inhämta 

återrapportering av genomförda insatser och åtgärder utifrån ungdomsenkäten 

”Om mig”. Likt 2020 har många olika forum efterfrågat och tagit del av 

resultatet från enkäten. Den tvärprofessionella arbetsgrupp som ansvarar för 

enkätarbetet betonade vid analys av 2020 års resultat särskilt områdena psykisk 

hälsa, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) samt skillnader i 

exempelvis hälsa mellan pojkar och flickor. I år har det för första gången även 

genomförts ett antal fördjupade analyser av kommunens resultat, vilka bekräftat 

kända samband mellan olika faktorer exempelvis upplevd hälsa och 
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måluppfyllelse i skolan. Nedan beskrivs hur enkäten använts och påverkat 

arbetet inom olika områden under 2021. 

 

Underlag för utvecklingsarbete 

Att enkäten är känd i kommunen gör att resultat naturligt har efterfrågats och 

använts vid olika typer av utvecklingsarbeten:  

• Den utredning som pågår om ungas fritid tagit del av de resultat som är 

relevanta för utredningen.  

• Ett annat större utvecklingsarbete som genomförts under året är 

Preventionspaketet, med målet att utveckla kommunens 

förvaltningsövergripande förebyggande arbete för barn och unga. I detta 

arbete utgjorde resultat från Om mig-enkäten en del av det kunskapsunderlag 

som låg till grund för val av prioriterade utvecklingsområden (meningsfull 

fritid, föräldrastöd samt ANDTS). Arbete pågår med att ta fram en 

genomförandeplan för fortsatta insatser baserade på kunskap om risk- och 

skyddsfaktorer.  

• Centrala barn- och elevhälsans (CBEH) personal har genomfört en workshop 

utifrån enkäten och där identifierat behov av att stärka skyddsfaktorer hos 

barn/unga och vårdnadshavare genom att fokusera på det hälsofrämjande 

arbetet samt likvärdigheten mellan skolorna. Arbete pågår i nuläget med att 

ta fram ett förslag på insatser för respektive årskurs.  

• Även flera skolor beskriver att enkätresultat använts i utvecklingsarbete. Man 

har utgått från enkäten när man har planerat för utvecklingsarbete inom 

skolan och elevhälsan; exempelvis tagit fram fokusområden för fortsatt 

arbete, använt som underlag för hälsofrämjande arbete, trygghetsarbete och 

underlag för utbildningssatsningar.  

Arbete med identifierade fokusområden 

Utöver arbetet med Preventionspaketet har det även genomförts/beslutats om ett 

antal riktade insatser inom fokusområden psykisk hälsa och ANDTS: 

• Psykisk hälsa: Beslut har fattats att informationsinsats riktad till elever i år 8 

ska fortsätta i samverkan mellan elevhälsa och ungdomshälsan. 2021 har 

ingen insats genomförts men planering har påbörjats inför 2022.  

• ANDTS: Ett prioriterat utvecklingsområde för Samverkan barn och unga. 

Bland annat har en arbetsgrupp med representanter från skola och socialtjänst 

arbetat med ett förslag på en rutin för misstanke om droganvändning i skolan. 

I skrivande stund pågår en remissomgång kring förslaget. Vidare sker arbete 

för att implementera SSPF – en samverkansmetod för unga i behov av stöd 

från skola, socialtjänst, polis och fritid.  

• Såväl CBEH som socialtjänsten har genomfört/deltagit i utbildningsinsatser 

inom dessa områden. Elevhälsans personal har deltagit i fortbildning där 

socialtjänsten utbildat kring barn som far illa och anmälningsskyldighet. 
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Vidare har CBEH:s personal deltagit i utbildning kring skolan och psykisk 

hälsa, samt genomfört litteraturstudier inom området. Socialtjänsten har 

arrangerat utbildning kring problematiskt spelande samt trauma, där även 

elevhälsopersonal deltagit. CBEH har deltagit i bland annat Länsstyrelsens 

fortbildningstillfällen rörande spel/skärmtid, substansbruk och 

undervisningsmaterial inom området. 

Skolors arbete med enkätresultat 

Utöver underlag för utvecklingsarbete beskriver skolor följande arbete utifrån 

enkäten: 

• Återkoppling: Flera skolor, men inte alla, har informerat elever och personal 

om resultaten, exempelvis vid elevråd och arbetsplatsträffar. Några har även 

involverat vårdnadshavare på t ex skolråd. För att öka intresset och känslan 

av meningsfullhet för ungdomarna togs det inför genomförande av enkät 

2021 fram ett informationsmaterial, där pågående och genomförda insatser 

beskrevs.  

• Undervisning: Fler skolor än tidigare beskriver att resultat har använts för 

planering av temadagar, basgrupper och ”månadens fråga/dilemma”, där 

även elevrådet har engagerats i arbetet. Resultat kring sex och samlevnad har 

använts i undervisningen på en skola. En skola skriver att man har som 

målsättning att använda resultat i undervisningen, men att man inte nått dit 

ännu.  

• Övrigt: En skola beskriver att man använt resultat från enkäten i sin 

marknadsföring av skolan.  

Avslutande reflektioner 

Det är glädjande att ungdomsenkäten efterfrågas och används i allt större 

utsträckning. För många är det nu självklart att vända sig till enkäten för att få 

kunskap om nuläget i olika frågor.  

Användningen av enkätresultat under 2021 gynnades av att arbetsgruppen för 

Om mig-enkäten genomförde en enklare analys av materialet och identifierade 

viktiga utvecklingsområden. För fortsatt arbete under 2022 betonas vikten av 

balans mellan det långsiktiga arbetet med risk- och skyddsfaktorer och det mer 

kortsiktiga arbetet med insatser för att möta de behov som framkommer. Det 

sistnämnda är viktigt inte minst för att visa ungdomarna att detta arbete är viktigt 

och prioriterat.  

Inför 2022 behöver arbete fortsätta för att säkerställa att samtliga elever får 

återkoppling efter genomförd enkät. Arbetsgruppen ser även vikten av att 

involvera vårdnadshavare och informera dem i olika forum. Dessa områden 

kommer fokuseras vid regelbundna nätverksmöten med skolors kontaktpersoner. 

Samtliga verksamheter som möter unga behöver ta del av enkätresultat, och ett 

utvecklingsområde är att arbeta för en ökad spridning av resultat till 

socialtjänsten och kultur och fritid. 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1.  Att ta informationen till protokollet  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2022-§ 14   Dnr:  

 

Medborgarförslag – Bevara den gamla delen av sjukhuset som 
är byggt på 1800-talet 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från en grupp förslagsställare. De föreslår att 

man skall bevara den gamla delen av sjukhuset i Finspång. 

Förslagsställarna menar att fastigheten minner om en förgången tid och är ett 

minne värt att bevara. De menar också att kulturhistoriskt viktiga byggnader 

berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors 

livsvillkor och synsätt i olika tider. Byggnaden borde ses som ett kulturarv och 

skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. 

Förvaltningen har inte kontaktat förslagsställarna då det är en grupp av 

människor och inga kontaktuppgifter finns bifogade.   

Fastighets- och plan perspektivet 

Finspångs lasarett är en byggnad som kommunen förvärvade i samband med 

nybyggnationen av Finspångs vårdcentrum. Del i en överenskommelse mellan 

Region Östergötland och kommunen. Slutlig överlåtelse skedde under 2021. 

Lasarettsområdet består av ett flertal olika byggnader är den äldsta byggnaden är 

ifrån 1880 tal och den yngsta från 1960 tal. Byggnadernas skick och status är i 

varierande grad. Generellt kan man dock säga att de inte är ändamålsenliga för 

kommunal verksamhet. Byggnaderna saknar funktionsduglig ventilation för 

dagens uppsatta krav.  

Förvaltningen har i dagsläget i uppdrag att utreda ett flertal olika 

användningsområden för området. Här kan nämnas äldreboende, förskola samt 

bostadsfastigheter av olika upplåtelseformer. Nuvarande plan anger 

sjukvårdsändamål och vid förändrad användning krävs förnyad detaljplan.   

Förslagsställarna föreslår som sagt att man bevarar den gamla delen av området. 

Nuvarande uppdrag inbegriper en översyn av befintlig fastighetsstruktur för 

området. Huruvida någon eller några fastigheter bevaras i området är ej ännu 

utrett. Förvaltningen utreder således frågan brett och kommer under 2022 

avrapportera till den politiska ledningen om möjlig användning för området. 

Intresset för området bedöms som stort både från interna och externa aktörer.  

Oavsett vald inriktning för området och huruvida delar av husen bevaras så 

måste helheten för området beaktas. Förvaltningen utreder således 

förslagsställaren medborgarförslag som en del i helhetsuppdraget. Dock menar 

förvaltningen att det i dagsläget inte är möjligt att fatta ett inriktningsbeslut om 

bevarandet av ett eller flera byggnader. Här krävs fördjupade utredningar 

avseende varje enskild byggnads status utifrån tänkt verksamhetsområde.  
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Med hänvisning till ovanstående så föreslår förvaltningen avslag för förslaget.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå medborgarförslaget 

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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2022-§ 15   Dnr:  

 

Medborgarförslag - Ungdomshus med inriktning fordon i det 
gamla stationshuset 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Tommy Ståhl som önskar att 

stationshuset används till mötesplats för motorintresserad ungdom. 

Förslagsställaren menar att detta skulle få följdeffekter då ungdomarna skulle ha 

en plats att vara på med sina fordon samtidigt som busåkning och andra 

störningar sannolikt skulle minska på samhället.  

Vid samtal med förslagsställaren så menar han att stationsområdet och 

stationshuset skulle kunna vara en lämplig plats. Det viktiga är att ungdomarna 

får en plats att utöva sin hobby på. Motorintresset är stort i Finspång och 

kommunen borde kunna var behjälpliga här i någon form. 

Fastighets och plan perspektivet 

Stationshuset är en byggnad med stort upprustningsbehov. I princip måste hela 

byggnaden totalrenoveras. Beroende på vilken verksamhet som framöver 

beslutas så kommer olika anpassningar krävas. Här måste detaljplanefrågan 

belysas. Nuvarande plan anger centrumändamål och med gällande tolkning 

inryms inte denna verksamhet i gällande plan. 

Det förslagsställaren föreslår är något som inte övervägts i de diskussioner som 

funnits gällande utvecklingen av stationsområdet.  

Förvaltningen har ett detaljplaneuppdrag att utveckla det gamla stationsområdet 

Här gäller uppdraget bostäder samt att skapa förutsättningar för ett 

sammankopplat stationsområde med Finspångs centrum. Utöver detta gäller det 

att skapa allmänna ytor för rekreation med hög tillgänglighetsgrad. 

Utifrån det detaljplaneuppdrag som finns för området så är det förvaltningens 

uppfattning att denna typ av verksamhet inte är lämplig att placeras i 

stationshuset. 

Med hänvisning till pågående detaljplaneuppdrag samt med rådande 

planförutsättningar så föreslår förvaltningen ett avslag på medborgarförslaget.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå medborgarförslaget  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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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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2022-§ 16   Dnr: KS.2021.1134 

 

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 

Beskrivning av ärendet 

Enligt (SFS 2003:778) Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) 3Kap 3§ En kommun 

ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska 

kommunen ange 

   1. målen för verksamheten, 

  2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser, och 

   3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. 

Enligt 8§ En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I 

programmet ska kommunen ange 

   1. målen för verksamheten, 

   2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 

räddningsinsatser, och 

   3. förmågan att 

      a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka, 

      b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser, 

      c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och 

      d) utöva ledning i räddningstjänsten. 

Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla 

förmågan. Förmågan ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd 

beredskap. 

Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha 

ett väsentligt intresse i saken. 

LSO har omarbetats där några kapitel och paragrafer har ändrats samt att nya 

förskrifter har tillkommit. De nya kapitlen och paragraferna är gällande från 

2021-01-01 och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har beslutat om 

två nya föreskrifter kopplat till lagen. Den ena föreskriften handlar om hur 

handlingsprogrammet ska vara utformat och vad programmet ska innehålla. Den 

andra föreskriften handlar om hur en ledningscentral ska vara utformad. 

Det nya förslaget på handlingsprogram är nu anpassat efter de omarbetade 

kapitlen, nya paragraferna och även enligt de nya förskrifterna. 

Det nya förslaget på handlingsprogram skiljer inte mycket i sak men skiljer 

mycket i struktur och är mer kopplat till kommunens förmåga till 
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räddningsinsats. I det nya förslaget är säkerhetsmålen och prestationsmålen för 

det förebyggande arbetet kvar som tidigare och med samma innehåll. MSB 

skriver uttryckligen i sin handbok för utformningen av handlingsprogram att 

dessa typer av mål inte ska finnas med i handlingsprogrammet. Förvaltningen 

har jobbat med dessa mål i en cykel av mandatperioden enligt tidigare gällande 

lag. Till nästa program ska denna typ av mål föras in i respektive verksamheters 

verksamhetsplan. Enligt de nya förskrifterna så får nu kommunen själva avgöra 

när handlingsprogrammen ska antas och också vilken instans som ska besluta 

programmet. I det förlaget som nu finns, så finns det olika färger på texten i 

dokumentet, det är för att det under beslutsprocessen ska bli lättare att se vad 

som är nytt och vad som är omskrivet. Röd text är helt ny text. Svart text är rakt 

av taget från tidigare beslutat handlingsprogram. Orange text är nya 

förutsättningar för kommunens förmåga och är det som är ändrat i sak ifrån 

tidigare beslutade handlingsprogram. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

1. Att godkänna förslag till nytt handlingsprogram enligt Lag om Skydd 

mot olyckor (SFS 2003:778) för perioden 2022 

2. Att översända förslag till nytt handlingsprogram till Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och övriga berörda myndigheter för 

samråd. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2022-§ 17   Dnr: KS.2021.1047 

 

Verksamhetsbidrag - Rejmyre Art Lab 

Beskrivning av ärendet 

Sedan 2009 har Rejmyre Art Lab arbetat för att etablera Rejmyre som mötesplats 

för konst och hantverk med fokus på plats-specifik konst. Syftet är att skapa 

utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och internationella 

kulturutövare samt att utveckla nya metoder för hur konst och samhälle kan 

mötas.  

 

Rejmyre Art Lab bedriver sedan 2020 utställningsverksamhet i kommunens 

utställningslokal engelska magasinet med tre utställningar/år. Kvaliteten på 

utställningarna är högklassig med verk av nationellt och internationellt erkända 

konstnärer, ex. Frida Fjällman, konstnärskollektivet Boom med flera.  Det har 

lett till att utställningarna trots rådande pandemi varit väldigt välbesökta. 

 

2020 startade Rejmyre Art Lab tillsammans med Kulturskolan ett 

samarbetsprojekt för barn och unga i Rejmyre som går under namnet 

”Konstlabbet”. Projektet finansieras med medel från Allmänna arvsfonden och 

ska pågå i tre år. Det har lett till att Kulturskolans verksamhet har utvecklats på 

platsen och att hela kursutbudet nu finns representerat.  

 

I enlighet med den av kommunen fastslagna kulturstrategin kommer Rejmyre 

Art Lab under 2022 tillsammans med Kulturskolan att starta och utveckla 

verksamhet för ungdomar i åldern 13-16 år. Verksamheten kommer att bedrivas i 

hela kommunen med Rejmyre som bas. 

 
Under 2021 har Rejmyre Art Lab för första gången blivit beviljade medel från 

samverkansmodellen, en modell där regionen äskar medel specifikt för Rejmyre 

Art Labs räkning hos Statens kulturråd. Art Lab har blivit en del av 

samverkansmodellen och den enda samtidskonst-aktören i Region Östergötland. 

Art Lab ingår tillsammans med 9 andra regionala verksamheter i modellen, 

däribland Östgötamusiken, Östergötlands Museum, Film i Öst, Scenkonst Öst 

och Regionbiblioteket. 

 

Med anledning av detta så har Rejmyre Art Lab tillsammans med Region 

Östergötland och Finspångs kommun tagit fram en uppdragsbeskrivning för 

deras verksamhet: 
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Uppdragsbeskrivning Region öst 
 

• Rejmyre Art Lab ska i samverkan med andra aktörer och Finspångs 

kommun bidra till platsutveckling av Rejmyre för boende, besökare samt 

professionella kulturskapare och i med det stärka hela Finspångs 

attraktivitet i ett större kommunalt och regionalt sammanhang. Rejmyre 

Art Labs pågående arbete, som tydligt kopplar till platsutveckling, ska 

levandegöras i kommunala och regionala strukturer för platsutveckling.  

• Rejmyre Art Lab ska utveckla modeller för nyskapande verksamhet för 

barn och unga. Dessa modeller ska finnas tillgängliga för Finspångs 

kommun att införliva som en del av den kommunala Kulturskolan, i 

dialog med Rejmyre Art Lab, för att på längre sikt ge förutsättningar även 

för en regional utveckling av modellen. Rejmyre Art Lab ska tillsammans 

med Finspångs kommun söka förutsättningar för en långsiktigt hållbar 

fortsättning för verksamheten. 

 

• Rejmyre Art Lab ska fortsatt verka för visning av högkvalitativa 

utställningar och aktiviteter på plats och även ges möjlighet att skapa 

tillfälliga utställningar som skapar uppmärksamhet kring Rejmyre som 

besöksmål, vilket i sin tur är attraktionsskapande för såväl Finspångs 

kommun som för Östergötland i övrigt. 

 

• Rejmyre Art Lab ska fortsätta utveckla sina nätverk och konstnärliga 

sammanhang lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att 

samverka med andra aktörer. 

För fortsatt finansiering har föreningen från 2022 sökt ett årligt 

verksamhetsbidrag på 200.000 kr till sin verksamhet i Rejmyre och Finspångs 

kommun. Bidraget ligger till grund för andra bidrag de söker från t ex Region 

Östergötland, Kulturrådet med flera.  

 

Finansieringen föreslås ske från 2022 års utvecklingsmedel, 

kommungemensamma kostnader. Totalt finns avsatt 5 599 000 kr för år 2022, 

per dagens datum 220107 uppgår kvarvarande medel till 3 149 000 kr 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja 200.000 kr i verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab 
 

2. Att finansiering sker från 2022 års utvecklingsmedel, 

kommungemensamma kostnader 
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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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2022-§ 18   Dnr: KS.2021.0510 

 

e-förslag: Pridespång 

Beskrivning av ärendet 

I maj 2021 inkom ett e-förslag där förslagsställaren föreslår kommunen att berika 

Vibergabron så att den efterliknar prideflaggan. Bron i fråga har figurerat i media 

och sociala medier då framför allt högerextrema organisationer har hängt upp 

banderoller med olika budskap. Enligt förslagsställaren behöver Pride 

uppmärksammas och menar vidare att det skulle vara ”ett tydligt 

ställningstagande om Finspångs kommun valde att berika bron med 

prideflaggans färger”. Vid samtal med kommunens fritidsutvecklare uttryckte 

förslagsställaren att den föreslagna ändringen av Vibergabron även skulle vara 

ett estetiskt lyft för infarten till Finspång. 

Finspångs kommuns budget och strategiska plan är sedan 2020 baserad på 

Agenda 2030 och dess mål och indikatorer. Mål 10 Minskad ojämlikhet 

understryker vikten av allas lika rättigheter, oberoende av exempelvis sexuell 

läggning, för ett jämlikt samhälle. Finspång kommun ser alla som likvärdiga 

medborgare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder.  

Finspångs kommun har under 2021 fått en förfrågan från Pride Finspång 

gällande flaggning med regnbågsflaggor utanför kommunhuset under Pride-

veckan 18-24 oktober. Med grund i dokumentet Policy för flaggning- 

Kommunhuset och Bergslagsbron (Beslutad av kommunfullmäktige 2020-03-25, 

§ 55 Diarienummer KS.2019.1250) togs beslutet vid sammanträde med KS-

presidium 2021-09-08 att godkänna flaggning med regnbågsflaggor utanför 

kommunhuset under perioden Pride-veckan 18-24 oktober 2021. 

Finspångs kommun avser inte i dagsläget att genom annan flaggning eller annan 

form av markering än den ovan beskrivna flaggningen under Pride-veckan 

uppmärksamma Pride. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. att avslå e-förslaget 

2. att meddela förslagsställaren beslutet  
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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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2022-§ 19   Dnr: KS.2021.1221 

 

Prioriterat uppdrag - Utredning fritidsgårdsverksamhet 

Beskrivning av ärendet 

Till 2021 gavs ett prioriterat uppdrag att utreda fritidsgårdens verksamhet och 

komma med förbättringsförslag. 

 

Utredningen har genomförts genom datainsamling, intervjuer och 

omvärldsanalys med syfte att identifiera nuläge och förbättringsförslag för 

målgruppen 13–15 år. 

 

Datainsamlingen har bestått av resultat från Om mig-enkäten, egna enkäter till 

högstadieelever och föreningsstatistik. Intervjuerna har genomförts under 2021 

med ungdomar på fritidsgården Hörnan. Omvärldsanalysen har bestått av 

tidigare utredningar och kunskap från andra kommuner, exempelvis Skellefteå 

kommun och Göteborgs stad.  

 

Utredningen visar att genom ordinarie föreningsliv, fritidsgårdsverksamhet och 

kulturskolan når Finspångs kommun 65 % av målgruppen 13–15 år. Det innebär 

att 35 % inte nås av aktiviteter inom dessa områden. 

 

Kostnaden för fritidsgården i Finspångs kommun per invånare år 2020 var 71 kr, 

vilket är en sänkning från 2019 då den var 92 kr/invånare. Denna kostnad kan 

jämföras med andra kommuner i samma storleksordning. Kommuner med 

20 000 – 29 000 invånare har i snitt en kostnad för fritidsgård 230 kr per 

invånare år 2020.  

 

I enkätundersökningen och intervjuerna framgår det att den geografiska 

placeringen av fritidsgården utgör ett hinder för tillgänglighet och delaktighet. 

Därtill är den fysiska tillgängligheten ett problem då dess utformning utesluter en 

betydande del av målgruppen och lever inte upp till krav på likvärdighet. I Om 

mig-enkäten från 2020 framgår att ca 20 % av de svarande eleverna (200 

stycken) har en funktionsnedsättning eller sjukdom.  

 

Förslag på åtgärder 

Utredningen rekommenderar en stegvis utveckling av fritidsverksamheten.  

 

Första steget är resursoptimering följt av organisatorisk samverkan, därtill en 

utveckling av tillgänglighet och likvärdighet och slutligen ett ungdomspolitiskt 

perspektiv.  

 

Dessa åtgärder utvecklas i utredningen och går att läsa i bilagan i ärendet. 
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De föreslagna åtgärderna innebär också en samverkan med befintlig 

organisationsstruktur i form av de grupper och verksamheter som redan finns och 

arbetar för den här målgruppen.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att ställa sig bakom förvaltningens åtgärder för att förbättra 

fritidsverksamheten i Finspångs kommuns organisation 

2. Att anse det prioriterade uppdraget slutfört 

3. Att beakta framtida förslag som ligger i linje med skolutredningen i 

framtida budgetarbete 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2022-§ 20   Dnr: KS.2020.1006 

 

Yttrande remissversion Länstransportplan 2022-2033 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har tagit del av Länsplan för regional transportinfrastruktur, 

RÖ 2021-1188, remissversion 2021-11-12.  Remissversionen av planen 

sammanfattas utifrån Region Östergötlands egen sammanfattning nedan.  

Planeringsramen för åtgärder i Östergötlands län under perioden 2022-2033 är 

enligt direktiv från regeringen 1 680 miljoner kronor. Efter avräkning av 

förbrukade medel från föregående fyra år har Region Östergötland drygt 1 745 

miljoner kronor att fördela. 

I nu gällande plan för åren 2018-2029 finns ett antal objekt som påbörjas under 

2021 eller har kommit långt i planeringen. En del andra objekt i nu gällande plan 

betraktas som redan beslutade och bör således finnas med i det aktuella förslaget 

till plan för perioden 2022-2033. I detta ingår bland annat  

• Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång (Förbifart Väster) 

• Ett antal beslutade medfinansieringsåtgärder på kommunalt vägnät gällande 

kollektivtrafik och gång- och cykel. 

• Ett antal beslutade trimningsåtgärder på regionalt vägnät. 

Finspångs kommuns kommentar 

Hela Finspångs kommuns yttrande finns i ärendet som bilaga 1: ”Yttrande på 

remissversion Länsplan för regional transportinfrastruktur”. 

Finspångs kommun konstaterar att både ” Riksväg 51 ny sträckning genom 

Finspång” samt de planerade trimningsåtgärder på riksväg 51 norr ut från 

Finspång finns namnsatta och finansierade i början av planperioden. 

Men det finns en oro i Finspångs kommun kring det beslutade projektet ” 

Riksväg 51 ny sträckning genom Finspång” genomförande. Trafikverkets 

utmaningar med att hitta projektledare samt konsulter har gjort att de senaste 

årens uppstart periodvis upplevts mycket oviss och oklar. Finspångs kommun ser 

gärna en dialog med länsplaneupprättaren om er roll och insyn i projektets 

framdrift.  

Vidare vill Finspångs kommun lyfta de fortsatta problem som riksväg 51 norr 

har, trots de planerade trimningsåtgärderna. Skillnaden på standard och 

trafiksäkerhet på vägen är markant och näst in till genant när gränsen mellan 

region Örebro och Östergötland passeras.  Det borde vara rimligt med en samsyn 
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på standard mellan länsplaneupprättarna och samma standard borde gälla från 

Örebro till Norrköping, det vill säga 2+1 samt 100 km/h. 
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna ”Yttrande på remissversion Länsplan för regional 

transportinfrastruktur” som yttrande på remissversion Länsplan för 

regional transportinfrastruktur, RÖ 2021-1188 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 

 

 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (56)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-19  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2022-§ 21   Dnr: KS.2021.1168 

 

Yttrande på nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har tagit del av förslaget till Nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022-2033 och lämnar yttrande enligt bilaga 1 i ärendet:  

”Yttrande på nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033”. 

 

Finspång är en del av den starkt växande regionen Östra Mellansverige. 

Tillsammans med Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner 

bildas även en sammanhållen och väl integrerad arbets- och näringslivsregion 

som täcker den östra delen av Östergötland. Kommunerna sammankopplas av 

god infrastruktur och hålls tätt samman med utbyte av boende, utbildnings- och 

arbetsplatser. Var man bor, studerar eller arbetar i arbetsmarknadsregionen har 

liten betydelse då utbytet är stort mellan kommunerna. 

 

Finspångs kommun vill därför lyfta det stora behov, för regionens arbetsmarknad 

och de arbetstillfällen som finns följande 

 

• För att fortsatt möjliggöra utvecklingen av den arbetsmarknadsregion 

som finns är utbygganden av E22 och förbifart Söderköping inom 

planperioden viktigt. 

• Utan Händelöledens snara projekterande och byggande finns påtagliga 

risker för att regionen förlorar en mycket central arbetsgivare och 

tillväxtmotor i Siemens Energy, vilka långsiktigt måste säkerställa 

tillgängligheten till Norrköpings hamn för sin produktion. Siemens 

Energys turbintillverkning är inte enbart en lokal eller regional fråga, 

utan en nationell angelägenhet då underleverantörer och 

specialistkompetenser finns i hela Sverige och runt om i världen.  

 

Finspångs kommun vill därför lyfta det stora behov, för regionens arbetsmarknad 

och de arbetstillfällen som finns, att Händelöleden läggs till i nationell plan inom 

planerperioden. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att ”Yttrande på nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033” 

lämnas som yttrande på remissversion för nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022-2033 
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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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2022-§ 22   Dnr: KS.2021.1080 

 

Uppföljning av avtal - Läkarmedverkan kommunal hälso- och 
sjukvård 

Beskrivning av ärendet 
Region Östergötland ansvarar för alla läkarinsatser i den kommunala hälso- och 

sjukvården. Ansvaret gäller inom kommunens särskilda boenden, 

dagverksamheter och i hemsjukvård. Insatserna regleras i ett centralt avtal som är 

framtaget att gälla för samtliga tretton kommuner i Östergötland och det centrala 

avtalet har nu reviderats.  

I varje kommun finns också lokala överenskommelser framtagna mellan 

huvudmännen som mer detaljerat beskriver hur medverkan ska se.  
 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att det reviderade avtalet gällande läkarmedverkan vid kommunal hälso- 

och sjukvård antas i enlighet med föreliggande förslag 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2022-§ 23 
 

Informationsärenden 

Följande informationspunkter föredras på sammanträdet: 

a) Verksamhetschef Zlatko Jankovic redogör för framtida organisation av 

förskoleverksamhet 

b) Flyktingsamordnare Suada Talic redogör för kommunmottagande av 

nyanlända för bosättning under 2022 

c) Kristin Andersson (KD), Flyktingsamordnare Suada Talic och sektorchef 

Annica Ottosson informerar om integrationsrådets arbete 

d) Affärsutvecklare Bygg Anel Kasumovic, verksamhetschef Joachim 

Samuelsson, sektorchef Helene From och sektorchef Åsa Karlsson 

informerar om Hällestadgården 

e) HR-konsult Jessica Sylvan redogör medarbetarenkäten 2021 

f) Kommundirektör Johan Malmberg ger en lägesrapportering om 

Coronapandemin 

g) Ulrika Jeansson (S) informerar om uppföljning av landsbygdsatsning mot 

föreningsliv 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationspunkterna till protokollet 

 
- - - - - 
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2022-§ 24 

 

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 tilläggsbelopp till barn med omfattande behov 

av särskilt stöd  

  

 

 Beslut om fortsatt tilläggsbelopp till elev vid Vreta 

Utbildningscentrum vårterminen 2022  

  

 

 Beslut om fortsatt tilläggsbelopp till elev vid Vreta 

Utbildningscentrum vårterminen 2022  

  

 

 Beslut om tilläggsbelopp till elev vid Vreta 

Utbildningscentrum vårterminen 2022  

  

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning från 

Migrationsverket för asylsökande gymnasieelevers 

utbildningskostnad kvartal 4 2021  

  

 

 Beslut om tilläggsbelopp till elev vid Vreta 

Utbildningscentrum vårterminen 2022  

  

 

 Beslut om kontant resebidrag till gymnasieelev vid 

Realgymnasiet läsåret 2021/2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Klara Gymnasium Kunskap 

AB första kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Kunskapsskolan i Sverige 

AB första kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Ljud & Bildskolan LBS AB    

 

 Beslut om bidragsbelopp till Fria Läroverken i Sverige 

AB första kalenderhalvåret 2022  
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 Beslut om bidragsbelopp till Värmdö Tekniska 

Utbildningar AB första kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB första 

kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Lärande i Sverige AB första 

kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om resebidrag till elev vid Curt Nicolin 

Gymnasiet läsåret 2021/2022  

  

 

 Beslut om mottagande av elev till 

introduktionsprogrammet Individuellt alternativ med 

stöd av synnerliga skäl med start december 2021  

  

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning från 

Migrationsverket för asylsökande gymnasieelevers 

utbildningskostnad kvartal 3 2021 - Interna och externa 

elever  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Curt Nicolin Gymnasiet AB 

första kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till DBGY Juvelen AB första 

kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Europaskolan Utbildning 

AB första kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Ideella föreningen 

Studiefrämjandet i Östergötland firma Studiefrämjandet i 

Östergötland första kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Hushållningssällskapet 

Kalmar-Kronoberg-Blekinge första kalenderhalvåret 

2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Hagströmska Gymnasiet 

AB första kalenderhalvåret 2022  

  

 

 Beslut om bidragsbelopp till Jensen Education College 

AB första kalenderhalvåret 2022  
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 Delegationsbeslut sponsring Finspångs Stadslopp 2022     

 

 Försäljning av finansiella tillgångar på grund av 

avveckling av pensionsmedelsportföljen  

  

 

 Omplacering av finansiella tillgångar på grund av 

avveckling av pensionsmedelsportföljen  

  

 

 Omsättning av lån 85 mnkr 2021-12-30    

 

 Ändring av attesträtt inom sektor vård och omsorg     

 

 Beslutsattestanter för sektor vård och omsorg år 2022    

 

 Återlämnande av digitaliseringsmedel - 

Läkemedelsrobotar  

  

 

 Beslutsattestanter för sektor samhällsbyggnad år 2022   

 

 Återlämnande av medel ur digitaliseringspotten - 

samordning eller anskaffning av IT-system vid bygg- och 

miljöenheten  

  

 

 Återlämnande av medel till utvecklingspott - 

demokrativecka  

  

 

 Ramjustering sektor samhällsbyggnad med anledning av 

aktiverade investeringar  

  

 

 Återföring av budget till Reinvesterings och 

underhållsinvesteringar  

  

 

 Myrornas uppställning av insamlingsboxar 211216-

231216  

  

 

 Finspångs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud 

att parkera på samt parkering på Bävervägen  

  

 

 Arbetsområde på Bergslagstorget-FTV- 3 jan-28 feb    

 

 Inhägnat arbetsområde på Sundsvägen 2021-12-14 - 

2022-09-16  
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 Finspångs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud 

mot trafik med fordon på Bergslagstorget och 

Bergslagsvägen - Julmarknad 11 december  

  

 

 Inhägnat arbetsområde vid lugnet 211226-220731-FTV    

 

 Ramjustering digitalisering ledarskap sektor social 

omsorg  

  

 

 Beslutsattestanter för sektor social omsorg 2022    

 

 Beslut tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021  

  

 

 Beslut skolskjuts växelvis boende @NN    

 

 Beslut att ansöka om statlig ersättning för asylsökande 

barn i förskolan, höstterminen 2021  

  

 

 Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade, kvartal 

4 2021  

  

 

 LONA-projekt, Grönblå infrastrukturplan    

 

 Beslut om fastställande av gymnasieverksamhetens 

programpriser och bidragsbelopp 2022  

  

 

 Utökat ansvarsområde, Östermalms hemtjänst     

 

 Tf. enhetschef AME/FS    

 

 Tf. enhetschef AME och försörjningsstöd    

 

 Tf. enhetschef AME och försörjningsstöd    

 

 Stipendiater 2021    

 

 Förordnande vikarierande enhetschef 

Bemanningscentralen, 20211227- 20211230  

  

 

 Förordnande vikarierande enhetschef 

Bemanningscentralen 20220107  
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 Tillfällig distansundervisning Högalidsskolan 2021-12-

21 -- 2021-12-21  

  

 

 Verksamhetsbidrag vuxenföreningar av särskild vikt 

2017  

  

 

 Ansökan arrangemangsstöd Livekarusellen 2017    

 

 Arrangörsbidrag kultur 2016    

 

 Arrangörsbidrag - Julkonsert    

 

 Arrangörsbidrag - Sommarrocken    

 

 Arrangörsbidrag - Så vill jag bli    

 

 Arrangörsbidrag  - Visor med Per Sörman     

 

 Ansökan om arrangemangsstöd Finlands självständighet 

100 år  

  

 

 Projektstöd teaterprojekt "Krossade dömmar"    

 

 Delegationsbeslut - arrangemangsstöd - Raggarröjet    

 

 Delegationsbeslut - Kvinnorum Gathering    

 

 Delegationsbeslut -Algots på Borggårds folkets hus    

 

 Delegationsbeslut - sommarteater "Folklivsforskaren" i 

Hällestad  

  

 

 Delegationsbeslut - Teatersalongens uppsättning "Virus"    

 

 Delegationsbeslut - Livekarusellen 2018    

 

 Delegationsbeslut - Ansökning om en svensk flagga 

2018  

  

 

 Beslut om svensk flagga    

 

 Delegationsbeslut - Stora blåsardagen    

 

 Delegationsbeslut - Förintelsens minnesdag    
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 Förändrad organisation för stödpedagoger inom sektor 

social omsorg  

  

 

 Kraftkärrsvägen 29 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner 

AB) 211210-211216 GT  

  

 

 Ånghammarvägen Structor Miljö LSt (Ramboll) 220110-

220112 GT  

  

 

 Villaparksvägen 8 Finet (Brorssons Entreprenad AB) 

211227-220429 GT  

  

 

 Mästarevägen 9 (Brorssons Entreprenad AB) 211227-

220429 GT  

  

 

 Bruksvallen Lotorp Structor (FT) 211213-211216 GT 

Kartbilaga 6.1 nya provgropar röda markeringar gräva, 

blå markeringar borra  

  

 

 Bergslagstorget FT 220103-220228 GT 

Bergslagstorget FT 220103-220228 TA  

  

 

 Lugnet Pumpstation Grönyta GC-väg FT 211220-220701 

GT 

Lugnet Pumpstation Grönyta GC-väg FT 211220-220701 

TA  

  

 

 Ramjustering kapitalkostnader web    

 

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

delegation till protokollet 

- - - -  
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2022-§ 25 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 

1. Ändringar i socialförsäkringsbalken, cirkulär 22:01, SKR 

2. Prolongering av Överenskommelse om kompetens- och 

omställningsavtal, cirkulär 21:54, SKR 

3. Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2022, cirkulär 21:51, SKR 

4. Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital 

kommunikation 

5. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall år 2022, SCB 

6. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2022, 

SCB 

7. Ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar 2022 – reviderat cirkulär 21:40, SKR 

8. Budgetförutsättningar för åren 2022-2024, cirkulär 21:49, SKR 

9. Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och 

syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL, cirkulär 

21:48, SKR 

10. Riktlinje för distansarbete, cirkulär 21:47, SKR + Omsorgsprisindex för 

2022, cirkulär 21:46, SKR 

11. Minnesanteckningar från Regionala ANDT-rådets möte 11 november 

12. Inbjudan till Trygghetsdag 2022 – så arbetar vi mot narkotika 

13. Ny rapport från CKS: Tillit, misstro och kontroll i kundvalssystem för 

hemtjänst – finns att ladda ned: www.liu.se/cks 

14. Styrel december 2921 

15. Årsplanering 2022, Bosättningsenheten Migrationsverket 

16. Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS 

2022, reviderat cirkulär 21:41, SKR 

17. Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i 

bostadsrättsform, cirkulär 21:43, SKR 

18. Länsrapporten 2021 

19. Finspångs stiftelser månadsrapport, november 

http://www.liu.se/cks
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

20. Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Nämnden för 

hemslöjdsfrågor 

 

 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Att anteckna ovanstående skrivelser till protokollet 

- - - -  

 


